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          Розроблення проекту «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів Київської області» виконане 

ТОВ «НВПФ «Будіндсервіс» відповідно до договору № 2018-99  від  15  березня 2018 р.                   
         Необхідність розроблення даного проекту обумовлена прийняттям нового закону від 
15.12.2011 р. № 345 «Про прийняття національного стандарту» ДСТУ-Н Б Б 1.1-12:2011 

«Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)». При  розробленні «… 

плану зонування території міста Обухів…»,  в т. ч.,  розділу зонування  ІТЗ ЦЗ (ЦО)  у складі 

проектної документації об'єктів керувалися чинним в Україні законодавством,  державними 

будівельними нормами, національними стандартами у сфері будівництва об'єктів, реалізації 

інженерно-технічних заходів, іншими нормативними та методичними документами, а також 

вихідними даними, серед яких:  

-  Генеральний план міста Обухів. 

-  Землевпорядні документи по встановленню межі м. Обухів. 

- Детальні плани території. 

- Проекти забудови окремих частин населеного пункту. 

- Матеріали містобудівного та земельного кадастрів. 

-     Стратегічний план економічного розвитку міста Обухів до 2020 року. 

- Місцеві нормативно-правові акти, що мають відношення до містобудівного та 

будівельного освоєння території м. Обухів. 

-  Топографічний план м. Обухів. 

 

       Розроблення проекту  має на меті: 

- регулювання планування та забудови території м. Обухів з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів; 

- раціональне використання території м. Обухів; 

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом 

забезпечення можливості вибору інвестором ефективного виду використання 

земельної ділянки для містобудівних потреб; 

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку свого 
населенного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, інтересів громади та 

інвесторів; 

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою 
забудовою та землекористуванням; 

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням його 

містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та 

екологічного стану; 

- розвит0к інженерної та транспортної інфраструктури м. Обухів; 

- вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового 

обслуговування населення; 

- збереження об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Після затвердження в установленому порядку проекту «ДК 021:2015 - 71410000-5. 

Послуги у сфері містобудування «Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста 
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Обухів Київської області» Положення «…плану зонування м. Обухів…» стають 

обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудівної діяльності. 

Містобудівна діяльність, що суперечить встановленому функціональному, 

будівельному та ландшафтному призначенню території м. Обухів, заборонена. За порушення 

вимог, встановлених «… планом зонування …», фізичні та юридичні особи несуть 

відповідальність відповідно до закону. 

 

1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ. 

          Робота з «Розроблення плану зонування (Зонін) території міста Обухів Київської 

оласті»  виконана з урахуванням вимог і рекомендацій діючих законів та державних 

будівельних норм, а саме: 

1. Конституція України. 
2. Закон України Про регулювання містобудівної діяльності. - К.,-2011. 

     3.   Закон України "Про Генеральну схему планування території України". –К.,-2012. 

     4.   Закон України  "Про основи містобудування". – К., - 2001. 

     5.   Закон України  «Про благоустрій населених пунктів». К.,  -2011. 

     6.   Закон України  «Про охорону культурної спадщини». -  К.,  -2001. 

     7. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768 – ІІІ ( із змінами та 

доповненнями). 

      8.   Водний кодекс України ( в ред 2017).  

      9.   Закон України «Про землеустрій». – К.,-2003. 

    10.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. №1259 «Деякі питання 

застосування геодезичної системи координат». 

     11.  ДБН 360 - 92 ** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень». 

     12.  ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди. Основні положення». 

     13.  ДБН В.2.2-23 «Підприємства торгівлі»   

     14.  ДБН В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека». 

     15.  ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для будівництва» 

     16.  ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». 

     17.  ДБН В.2.3-5- «Вулиці та дороги населених пунктів». 

     18.  ДБН В 2.2-17 «Доступність будинків і споруд   для маломобільних груп населення» 

     19.  ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного 

пункту. 

      20.   ДБН В.2.2-10 «Заклади охорони  здоров’я».  

      21.  ДБН В.2.2-18 «Заклади соціального захисту населення» 

      22.  ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України». 

     23. ДБН Б.1-3 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження 

генеральних планів міських населених пунктів». 

     24. ДБН Б.2.4.-2 «Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження 

містобудівної документації для сільських поселень». 

     25.   ДБН Б. 1.1 -15  «Склад  та зміст генерального плану населеного пункту». 

     26.   ДБН В 1.2- 4 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».  

     27.  ДБН  Б.1.1-5 «Склад ,зміст, порядок розроблення,погодження та затвердження розділу 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній  

документації». 

    28. ДБН В 2.3-1 «Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація 

будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та 

високошвидкісному русі поїздів». 

     29.  ДБН В.2.2-20  «Готелі». 

     30. ДБН Б 1.1-17. «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації». 

     31.  ДБН В.2.5-67 «Опалення та кондиціонування». 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3059-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
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     32.  ДБН В.2.5-74 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування».  

      33.  ДБН В.2.5 – 75 « Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування.»,    

     34. ДБН В.2.5-23:2010. «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного 

призначення». 

 

      35.   ДБН В.2.5-20 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Газопостачання». 

      36.  ДБН В.2.5-39  «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Теплові мережі». 

       37. ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення 

проектування». 

        38.   ДБН Б.2.2-1 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування». 

        39.  ДБН В.2.2-11 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення», 

        40.   ДБН Б.2.4-3-95. «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств». 

        41.  ДБН Б.1.1-15 «Склад і зміст генерального плану населеного пункту».        

        42. ДСТУ – Н-Б Б.1-112 «Настанова про склад та зміст плану зонування території 

(зонінг)».  

         43 ДСТУ – Н-Б Б.1-19 «Настанова  з виконання розділу інженерної документації на 

мирний час».   

         44.  ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. Параметри», 

         45.  Наказ Мінрегіону України від 07.07.2011р. № 109. «Порядок надання містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст». 

        46.  Наказ Мінрегіону України від 02.06.2011 р. № 64. «Порядок розроблення історико-

архітектурного опорного плану населеного пункту». 

47.  Наказ Мінрегіону України від 07 липня 2011р. № 109. «Порядок надання 

містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».  

48. СанПіН 2.2.2.028- 99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ 

в населених пунктах України».   

         49.  СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

         50.  СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания». 

          51. СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», 

 52. Наказ МОЗ Україна від 19.06 1996 р. №173. «Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів». 
         53. «Регулювання використання і забудови територій населених пунктів (Зонінг)».     

Довідник В. Гусаков,  У.Валетта,  В.Нудельман,  О.Вашкулат  – Київ-1996.  

          54.  «Методичний посібник з роробки та впроводження П равил використання та 

забудови території міст».  В.Гусаков,  Ю.Білоконь,  В.Нудельман,  О. Вашкулат, –Київ, 1998. 

            55. Наказ МНС України від 10.02.2012 N 485. «Методичні рекомендації щодо 

розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у 

складі проектної документації об'єктів».  

          56.  Стратегічний план економічного розвитку міста Обухів до 2020 року. 

          57.  Правила благоустрою території Обухівської міської ради.   

          58.  Програми економічного розвитку міста Обухів. 

 

    Конституція України надає територіальній громаді м. Обухів право самостійно 

вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через 

створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що 

є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів 

місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території м. 

Обухів. 
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 Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”. У відповідності зі статтями Закону 

виконавчі органи Обухівської міської ради установлюють на відповідній території режим 

використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна 

діяльність, Виконавчі органи Обухівської міської ради надають забудовникам відповідно до 

закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.                  

       Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” встановлює юридичне 

визначення плану зонування території як нормативно-правового документа, яким 

установлюється порядок планування і забудови, а також іншого використання територій, 

окремих земельних ділянок, а також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень 

забудови й іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, 

визначених планом забудови. 

 Закон України “Про основи містобудування” установлює право виконавчих органів 

Обухівської міської ради на затвердження «Плану зонування території» для окремих частин 

населених пунктів або окремих розділів «Плану зонування територій м. Обухів», а також 

право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого 

органу містобудування та архітектури. 

ДСТУ – Н-Б Б.1-112 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»  

встановлює типові вимоги до складу та змісту Зонінгу населеного пункту  -  м. Обухів. 

Положення цієї настанови застосовуються виконавчими органами Обухівської міської ради 

як органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також  

юридичними та фізичними особами при розробленні Зонінгу на відповідних територіях. 

 

                                2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ. 

                                     ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. 

   При розробленні плану зонування території міста Обухів вживаються терміни, 

встановлені законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Земельним Кодексом України та державними будівельними 

нормами ДБН – 360-93** «Містобудування. Планування і забудова населених пунктів» тощо. 

Крім того, додатково використані наступні, наведені в ДСТУ – Н-Б Б.1-112 терміни та 

визначення понять. 

           Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані на паперових 

носіях у відповідному масштабі.  

      « Браунфілд» або "Вільні виробничі площі". Промислові земельні ділянки, які в даний 

час не використовуються.  

      Вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються 

за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид 

використання.  

       Гідродинамічний небезпечний об'єкт - водонапірна гідротехнічна споруда, що 

створює різницю рівнів води до і після неї, та яка, у разі її руйнування, може призвести до 

утворення проривної хвилі та зони затоплення, які, у свою чергу можуть призвести до 

загибелі людей і тварин, завдати шкоду суб'єктам господарської діяльності і навколишньому 

природному середовищу. 

        «Грінфілд» – земельні ділянки, які вільні від будь-яких забудов, грунт на яких ніколи 

не розроблявся.  

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території –  

використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та  

містобудівної документації. 

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, 

який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але 

може бути  дозволеним  за умови спеціального погодження. 

Єдині зональні вимоги – вимоги до функціонального призначення, параметрів 

забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони, 
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встановленої в Зонінгу  відповідно до містобудівної документації, державних будівельних 

норм. 

Зонування – встановлення територіальних зон в межах  населеного пункту з 

визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та 

встановленням містобудівного регламенту. 

       Зонінг – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання 

території для містобудівних потреб  у межах визначених зон. 

       Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних та транспортних 

споруд і комунікацій. 

      Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань 

регулювання планування, забудови та іншого використання територій.  

     Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у 

межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього 

використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, 

реконструкції об’єктів будівництва і використовується в процесі проектування, забудови та 

наступної експлуатації об’єктів. Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс 

інженерних та транспортних споруд і комунікацій. 

       Надзвичайна ситуація (далі - НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності 

людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що 

призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат (ДСТУ 3891). 

       Небезпечна хімічна речовина (далі - НХР) - хімічна речовина, безпосередня чи 

опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання, 

отруєння, що може призвести до людських і матеріальних втрат. 

           Об'єкт підвищеної небезпеки (далі - ОПН) - об'єкт, на якому використовуються, 

виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька 

небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує 

нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно 

до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" є реальною загрозою виникнення НС 

техногенного та природного характеру.  

Охоронна зона – зона, в якій встановлюється спеціальний режим охорони об'єктів, 

які в ній розміщені. 

       Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, 

який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує 

спеціального погодження. 

       Пожежовибухонебезпечний об'єкт - об'єкт, на якому виготовляють, використовують, 

зберігають чи транспортують легкозаймисті та пожежовибухонебезпечні речовини, які 

створюють потенційну загрозу виникнення техногенної НС. 

        Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими 

визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, 

технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.    

       Потенційно небезпечний об'єкт (далі - ПНО) - об'єкт, на якому можуть 

використовувати або виготовляти, переробляти, зберігати чи транспортувати небезпечні 

речовини, біологічні препарати, що за певних обставин можуть створювати реальну загрозу 

виникнення техногенної НС (ДСТУ 4933).  

       Радіаційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому зберігають, переробляють, 

використовують, захороняють чи транспортують радіоактивні речовини, матеріали чи 

відходи, та на якому, у разі порушення умов експлуатації, може статися опромінювання 

іонізуючим випромінюванням чи радіоактивне забруднення людей та навколишнього 

середовища. 

       Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у 

складі проектної документації об'єктів - основний документ, що визначає сукупність 

http://consultant.parus.ua/?doc=06SQV44397&abz=0B5W2
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реалізованих під час будівництва проектних рішень, спрямованих на забезпечення захисту 

населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від НС техногенного та 

природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні військових дій або 

внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого 

функціонування об'єктів. 

        Стійке функціонування об'єкта - здатність об'єкта в умовах НС виконувати роботи 

та надавати послуги у запланованому обсязі, необхідної номенклатури і відповідної якості, а 

у випадку впливу на об'єкт вражаючих факторів, стихійного лиха та виробничих аварій - у 

мінімально короткі строки відновити своє виробництво. 

        Споруди подвійного призначення - інженерні споруди підземного простору міст, 

інших населених пунктів (станції та ділянки метрополітену, підземні переходи та тунелі, 

паркінги, гірничі виробки, споруди котловинного типу, підвальні та інші приміщення), які 

можуть бути використані для захисту населення у разі виникнення НС техногенного та 

природного характеру, а також при веденні військових дій. 

Схема зонування – картографічний матеріал, який відображає розташування і типи 

територіальних  зон, що забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах  

населеного пункту. 

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, 

який є дозволенним та необхідним  для забезпечення функціонування переважного виду 

використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження).  

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, використання 

нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для 

зазначеної територіальної зони за Зонінгом, але відносяться до допустимих. 

Територіальна  зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно 

якої встановлені єдині зональні вимоги.   

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови 

земельних ділянок, відрізняються від аналогічних показників територіальної зони окремими 

показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями.  

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної 

мережі лінії, які відмежовують елементи транспортної інфраструктури (вулиці, проїзди, 

площі) від елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів та ін.). 

         Хімічно небезпечний об'єкт (далі - ХНО)* - промисловий об'єкт (підприємство) або 

його структурні підрозділи, на якому виробляють, переробляють, перевозять (пересувають), 

завантажують або розвантажують, використовують у виробництві, розміщують або 

складують (постійно або тимчасово), знищують тощо небезпечні хімічні речовини. 

 

                                                    Перелік основних скорочень. 

АГЗП  - Автогазозаправний пункт зріджених газів. 

АГНКС - Автогазонаповнювальна станція компримованого природного газу.  

АЗС -- Автозаправна станція. 

АЕС - Атомна електростанція. 

АМР - Архітектурно-містобудівна ради 

АПЗ - Архітектурно-планувальне завдання. 

В - Виробничі зони. 

ВП - Водна поверхня. 

Г - Громадські зони. 

ГЕС – Гідроелектрична станція. 

ГРП – Газорегулюючий пункт. 

 ГРС - Газорозподільча станція. 

ДСанПіН - Державнi санiтарнi правила та норми. 
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Ж -  Житлові зони. 

ЖКГ – Житлово-комунальне господарство.  

ЗУ – Закони України. 

 ЗВТ – Зона вільної торгівлі. 

ЗОШ - Загальноосвітня школа. 

 ІК - зона земель історико-культурного призначення. 

 ІН - Зони інженерної інфраструктури.   

ІТЗ ЦЗ - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).   

К - Курортна зона. 

КМУ – Кабінет міністрів України. 

КС - Комунально-складські зони. 

НД – Нормативні документи. 

НС - Надзвичайна ситуація.  

НХР -  Небезпечна хімічна речовина. 

ОПН - Об'єкт підвищеної небезпеки. 

ОСББ - Об'є днання співвла сників багатокварти рного буди нку 

ПЗФ - Зона земель природно-заповідного фонду.         

ПЛ - Повітряна лінія електропередачі. 

ПНО - Потенційно небезпечний об'єкт.   

Р - Рекреаційні зони. 

С - Спеціальні зони. 

СЗЗ -  Санітарно-захисна зона.    

СПД - Суб'єкти підприємницької діяльності.  

СТО – Станція технічного обслуговування. 

СУ - Сільськогосподарські угіддя.       

ТЕП - Техніко - економічні показники.  

ТЕС – Теплова електростанція. 

ТПВ - Тверді  побутові відходи. 

ТР - Зони транспортної інфраструктури.  

ТУ – Технічні умови.    

УМіА - Управління  

ХНО - Хімічно небезпечний об'єкт.   

SWOT – аналіз - Логічно погоджена схема взаємодії впливів, слабкостей, можливостей і 

погроз. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І РОЗБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ  

М. ОБУХІВ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОНУВАННЯ. 

 

3.1.  Характеристика, перспективи розвитку і розбудови території м. Обухів. 

Місто Обухів  є адміністративним і промисловим центром, який отримав статус міста 

згідно Указу Президії Верховної Ради Української РСР № 5316 - IX від 19 листопада 1979 

року. Цим Указом селище міського типу Обухів було віднесено до категорії міст районного 

підпорядкування. Постановою Верховної Ради України № 2488 – VI від 10 липня 2010 року 

місто Обухів віднесено до категорії міст обласного значення. 

 На даний час місту Обухів адміністративно підпорядковані села: Таценки і Ленди. 

Місто Обухів займає територію площею 24,2 км
2
, що складає 0,004 відсотків від 

загальної площі країни.  
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Кількість населення міста становить 33770 мешканців (станом на 01.01.2018 року), що 

складає 0,074 відсотків від загальної чисельності населення країни. Густота населення висока 

у порівнянні із районними, обласними та загальноукраїнськими показниками і становить 

1389,9 осіб на 1 км
2
. 

 Місто Обухів розташоване у центральній частині України -  на відстані автошляхом  

45 км, а залізницею -35 км  на південь від міста Київ у долині річки Кобринка ( Кобрин, 

Кобрина), довжиною 13 км. Найближчі залізничні станції – «Трипілля-Дніпровське» та «Нові 

Безрадичі» знаходяться на відстані біля 10 км. 

Місто Обухів межує з наступними населеними пунктами: 

- на півдні – села Красне, Долина, Григорівка;  

- на заході – села Руди, Мала Вільшанка, Копачів, Перше Травня;   

- на півночі – село Нещерів, селище  Козин;  

- на сході - м. Українка, село Дерев’яна.   

 Перша згадка про  м. Обухів відома з 1362 рік, хоч історія краю сягає в далеку  

давнину. Згідно з Ю.К.Домотенком, в історичних джерелах 14-го століття знаходяться старі 

назви м. Обухів –Лукавиця, Юршин, Кухмістрівщина. Перша стосується назви річки, дві 

другі – похідні від імен тодішніх власників-феодалів. Як відомо,  Лукавиця залишилася 

назвою однієї з частин Обухова до теперішнього часу. Тодішня Лукавиця – це сучасна 

Кобринка (хоча в 19 столітті ці назви стосуються вже різних річок) – колись повноводна 

річка, котра ділила Обухівську долину на дві частини – східну (Веприн) і західну 

(Лукавиця). Як відомо, величезний лісний масив, що тягнеться на межі Обухова в бік 

Першого травня до цих пір повниться дикими кабанами. Їхня надмірна кількість тоді 

дозволила дати місцевості назву. Кабан – сакральний символ кельтського світу. В той час на 

цих територіях жив лише один мужик на прізвище Обух. Він і дав назву краю. Поволі старі 

топоніми набирають нових ознак: Лукавицю стали називати Малий Обухівець, Старий 

Обухів; Веприн – Великий Обухів, Новий Обухів. За кілька століть один з них канув в 

лету, а інший змінив місце дислокації на прямо протилежне. Так тривало досить довго, адже 

річки завжди були зручним орієнтиром, від великих на кшталт Дніпра, Збруча тощо, до 

дрібних. Річка Лукавиця-Кобринка саме з таких. Тече річка через весь Обухів із заходу на 

північний схід, ширина русла від півметра до двох, глибина – від 20 до 50 сантиметрів, 

площа водозабору, як стверджують спеціалісти, 37,2 кв. км. З рельєфу м. Обухів видно, що 

центральна вулиця Київська і кутки на її рівні, ставок на Кип’ячій і прилеглі до нього вулиці 

– це колишнє русло багатоводної Кобринки, яка формувалася з багатьох джерел, які б’ють і 

живлять її і досі. 

 Любиченко Н. відмічає кільканадцять потічків, які впадають в річку Кобринка. 

Початок бере річка від каплички в Панському яру і тече до ставка діда Василя. Потім до неї 

приєднуються потічки правого її берега. Перший – з кутка Шпаківка, Денелеєвої гори, з 

численних джерел-криничок. З Шутчиної гори тече вода до першої труби Козаченкового 

містка. Джерела обійстя Любиченків, з провалля, що йде від Шпаківського поля, з копанки 

діда Хвильки, Чернишевої гори течуть між міліцейським мікрорайоном і Усівкою, глибоким 

яром без назви до Фонталу (Фонтану).  

Паралельно вул. Чумацький Шлях тече рівчачок в урвищі і впадає в Кобринку 

напроти Кип’ячівського ставу. Потічки з автопарку, Попової гори (куток Царина),  Пеньки, 

Куциної гори (біля автошколи) і впадають у головне русло між автошколою і зупинкою 

Парниковою.  

Живиться річка Кобринка і притоками свого лівого берега. Це потужний потічок, який 

починається від мікрорайону Яблуневий, Микитиного ставу (поряд з тракторною бригадою 

і колишньою птахофермою), тече до П’яного яру, в нього впадають ручаї із Хоминої 

гори (де білий пісок), Чирикалівки, Мироненої гори, району Поляни, Лисиччиного, 

Шпилевого, Олениного, Пигитчиного ярів, далі до Магузиного яру. Сильний потік йшов 

колись від Мироненої криниці і Дрібниччиного яру (тракторна бригада і сад), зустрічався з 

потічком Магузиного яру і разом текли до другого Козаченкового містка. Поповнювали 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B8)
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Кобринку і води кутка Мочара і знаної Ракової криниці, криниці Кип’ячої, Зайцівки і 

Перешівки – усі вони впадали до Кип’ячівського ставу. Ще один потічок починався в 

районі Полянський-2 (де колись на полі була капличка, а нині там Капличчин став), тече 

він через куток Блакитівку, Бурдиновий, Вовчий, Вербицький (між ЗОШ-2 і гімназією) 

яри, минає автостанцію, колишній комунгосп і впадає в Кобринку біля церкви на вулиці 

Панаса Мирного. Від вишки колишнього ТВСМу тік повноводий рівчак з Мокрининого 

ставу через  Наварилів яр (вул. Лесі Українки), вздовж вул.8 - Березня, до вулиці Панаса 

Мирного, але засипаний і пересохлий. 

Ще один потічок починається на вул. 8 – го Березня, тече біля меморіалу в центрі 

міста, впадає в річку біля вулиці Краськова. Між Лукавицею і Дзюбівкою є ставочок, з нього 

витікає потічок, вбирає джерела і потічки Зеленого гаю, прямує до теперішнього заводу 

вторресурсів, перетинає дорогу під містком, біля «Омели» впадає в Кобринку. На сьогодні 

засмічене і пересохле джерело, що починалося на території гаражного кооперативу «Лісний» 

(вул. Каштанова), текло до вул. Київської (зупинка Парникова) і перед спорткомплексом 

впадало у Кобринку. 

У м. Обухів русло річки дуже звивисте, річка хоч і тече на північ, весь час змінює 

напрям течії (північно-східний, потім північно-західний, далі знову північно-східний). На 

річці багато озер і невеликих ставків (див. рис.). 

 

                    
 

 Оскільки річка тече містом, через неї перекинуто багато невеликих мостів. У кінцевій 

частині річка частково тече під землею і про неї нагадує ланцюжок озер вздовж картонно-

паперового та біохімічного заводів. Впадає річка Кобринка у озеро на річці Стугна 

північніше біохмічного заводу. 

Колись річка була повноводна і зариблена, у ставках водилася риба (найбільше 

в’юни), були копанки з білою глиною.  

В геоструктурному відношенні м. Обухів розташований в межах північно-західного 

крила Дніпровсько-Донецької западини. Будова  верхньої частини земної кори двоповерхова. 

Нижнім структурним поверхом є архей-протерозойський кристалічний фундамент, верхній – 

мезокайнозойський осадовий чохол, який залягає на денудованій поверхні фундаменту, що 

має загальний пологий нахил у північно-східному напрямі. Тектонічний режим 

характеризується повільними диференційними вертикальними висхідними і низхідними 

рухами земної кори. В сучасних умовах це не спричиняє особливих змін поверхні. 

За даними окремих інженерно-геолоічних досліджень долини річки Кобринки в 

межах вулиць Чумацький шлях, 8-го Березня та Київської, яка є  перспективною 

містобудівною частиною території м. Обухів,  виконаних бурових робіт і матеріалів 
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вишукувань минулих років, в геологічній будові ділянки, на розвідану глибину (35,0м.) 

беруть участь наступні стратиграфо-генетичні комплекси порід: 

- сучасні насипні і елювіальні ґрунти (tH), які представлені неоднорідними за 

літологією та фізико-механічним властивостям ґрунтами ( будівельне сміття з супіщаним 

заповнювачем; супіски, піски, суглинки гумусовані, з включеннями побутового сміття) ; 

- верхньонеоплейстоценові болотні і алювіальні відклади (b;a PIIIH), представлені 

суглинками з домішками органічних речовин, пилуватими супісками і суглинками; 

- палеогенові глини київської світи еоцену (P2kv); 

- палеогенові відклади бучацької світи (P2bc), представлені глауконітовими 

суглинками і пісками. 

Гідрогеологічні умови на розвідану глибину (35,0 м.) характеризуються наявністю 

двох водоносних горизонтів підземних вод. Перший горизонт ґрунтових вод приурочений до 

четвертинних алювіальних і болотних відкладів. Водоопір – товща мергельних глин 

київської світи еоцену. Дзеркало ґрунтових вод має невеликий ухил в сторону річки 

Кобринка. Живлення горизонту проходить за рахунок інфільтрації атмосферних і талих вод. 

Тому режим ґрунтових вод не постійний, залежить від пори року та кількості опадів. 

Розвантаження горизонту відбувається в руслі річки Кобринка, яка являється місцевим 

базисом ерозії. 

Другий водоносний горизонт слабонапірний, міститься в пісках бучакської світи на 

абсолютних відмітках 92,0-99,5 м і відокремлений від горизонту ґрунтових вод, як правило, 

товщею мергельних глин. За даними архівних матеріалів ґрунтові води не агресивні до 

бетонів марки W 4, цементно – кладочних  матеріалів і азбестоцементних конструкцій. 

            На правобережжі знаходиться тектонічний розлом та існує ймовірність прояву 

небезпечних інженерно-геологічних процесів, пов'язаних з ендогенними і екзогенними 

факторами. До ендогенних факторів відносяться: розломи, тектонічні рухи, сейсмічна 

активність. До другої групи факторів належать: ерозійні процеси, обвали, сіли, осипання і т. 

п. На всьому правому узбережжі розвинені лесові породи, відзначаються зміщення масивів 

ґрунту, обвали. У цій частині розвинені пухкі, тріщинуваті породи, за якими легко можуть 

фільтруватися як природні, так і витоки води в результаті технічних аварій.                

Інженерно-геологічні умови м. Обухів характеризуються, головним чином, осадовими 

породами різного віку. Самими древніми породами осадового комплексу є відклади юрської 

системи: глинисто-піщані породи, лесові відклади, піщаник з прошарками мергелю, які 

виходять на поверхню локально. 

Утворені лесові породи мають жовтувате забарвлення, як і ті, що поширені на 

сімдесяти відсотках території України. У терасі річки Кобринки відклалися алювіальні 

породи: пісок, глина, супісок, суглинок. Обухівська територія Київського плато порізана 

ярами, зсувами.  

Географічні координати міста є такими: широта: 50°06′35″ пн. ш., довгота: 30°37′21″ 

сх. д.,  висота над рівнем моря: 140 м. Протягом року найбільша тривалість сонячного сяйва 

спостерігається у червні та липні (по 279 год.), найменша (139 ч.) - у грудні.    Середньорічна 

температура повітря в м. Обухів становить +8,4 °C, найвища вона в липні (+20,5°C), 

найнижча - у січні (-3,5°C). Температура повітря залежить передусім  від надходження 

сонячної радіації, яка, у свою чергу, визначається кутом падіння сонячних променів. У день 

літнього сонцестояння (22 червня) він сягає 63°. Тривалість цього дня - 16,5 годин. У день 

зимового сонцестояння (22 грудня) Сонце піднімається над обрієм на 16°. Тривалість цього 

дня – 8,00 годин. Сумарна тривалість сонячного сяйва за рік становить 1927 годин, або 43 % 

можливої. Середньорічна кількість опадів 642 мм (середньомісячна кількість опадів – 40 мм 

в березні та 77 мм в липні, середня тривалість снігового покрову на протязі року – 95 днів). 

Саме помірно континентальний клімат, який  характеризнється м'якою зимою і теплим літом, 

є важливим для комфортних умов проживання та перспективи розвитку м. Обухів.      
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 Інженерно-геологічні умови в м. Обухів складні. Вони ускладнюються 

антропогенною діяльністю людини. Погіршити ситуацію також можуть аварії на водогонах,  

розроблення грунту.  

Підкреслимо те, що інженерно-геологічні дослідження ділянок під забудову в м. 

Обухів мають обов'язково здійснюватися перед будівництвом нової будівлі або споруди. В 

результаті інженерно-геологічних досліджень мають бути отримані дані про інженерно-

геологічні умови місцевості, можливі небезпечні інженерно-геологічні явища, дані про 

грунти, підземні води. На основі цієї інформації проектувальники вибирають конструкцію 

фундаменту, планують заходи для зміцнення грунтів. 

            Місто Обухів має вигідне географічне положення, що обумовлено його 

безпосередньою близькістю до столиці України м. Київ, розвиненою мережею 

автомобільних та залізничних доріг, а також близькістю до найбільшої водної артерії – річки 

Дніпро.  

Сучасний Обухів – місто обласного значення із стабільним соціальним та 

економічним розвитком, потужною промисловістю, будівельною і  транспортною базою, 

житлово-комунальним господарством, фінансово-кредитними установами, розвинутою 

мережею підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. 

           Основний розвиток м. Обухів розпочався у другій половині 1970-х — на початку  

1980-х років разом з будівництвом низки підприємств промислового вузла. 

Місто має потужний промисловий потенціал. Він характеризується високим рівнем 

розвитку целюлозно-паперового виробництва, хімічної та нафтохімічної промисловості, 

виробництва будівельних матеріалів, інших неметалевих мінеральних виробів. Найбільші 

обсяги реалізації продукції має целюлозно-паперове виробництво, яке представлено ПАТ 

«Київський картонно-паперовий комбінат». У теперішній час у місті працює 10 великих 

промислових підприємств, 8 будівельних організацій, 2 підприємства транспорту, 3 

підприємства зв'язку, радгосп-комбінат «Обухівський», близько 1000 суб'єктів малого 

підприємництва. 

 Містоутворююча база представлена підприємствами промисловості, будівництва, 

транспорту, зв'язку, матеріально-технічного постачання, найбільші серед яких:  

- ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (більше 2000 працівників) — 

виробляє картон, туалетний папір; 

- ВАТ «Трипільский біохімзавод» (більше 1000 працівників) — виробляє ліпрот 

і дріжджі; 

- АТ завод «Цегла Трипілля» (близько 400 працівників) — основна продукція 

силікатна цегла, вапно; 

- ТОВ «Аерок» (близько 200 працівників) — виготовляє стінові блоки та армовані 

вироби з ніздрюватого бетону автоклавного твердіння під маркою ТМ AEROC; 

- ЗАТ «Обухівський завод вентиляційних виробів та металоконструкції» (більше 

150 працівників) — виробляє вентиляційні вироби і конструкції; 

- ТОВ  «Інтерфом» (понад 200 працівників) — виробляє поролон тощо; 

- ЗАТ «Обухівський молочний завод» — виробляє молочні продукти; 

- ТОВ «Омакс Iнтернешнл» — виробник полiамiдних виробiв. ТМ «Интуиция» i 

«Magic Lady»; 

- ТОВ «Алеана»; 

- ТОВ  «М-Квадро»; 

- ТОВ «ЗАТ ЕРГО»; 

- ТОВ «ТІВІМІК Пак»; 

- ТОВ «Компанія Май»; 

- ТОВ «ГЕЛІКОМ ЛВ»; 

- ТОВ «Етикет Прінт»; 

-     ТОВ «Золотий  Мандарин Квадра»;  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Omax.kiev.ua&action=edit&redlink=1
http://omax.kiev.ua/tm_intuition
http://omax.kiev.ua/tm_magic_lady/10
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-     ПП «Обухівміськвторресурси»;  

-     ПАТ «Ера»; 

-     Обухівське УВП УТОС; 

             -    ТОВ «Обухівське підприємство будівельних матеріалів»; 

 -    Обухівське водопровідне каналізаційне підприємство; 

 -    ПАТ «Енергія»; 

 -     КП «Обухіврайтепломережа»; 

 -    ТОВ «Автоспецтранс ККПК»;   

 -    Радгосп-комбінат «Обухівський». 

 Основні обсяги іноземних інвестицій, які надходять у місто за географією - із Росії, 

Німеччини, Кіпра, Панами. 

У місті стабільно розвивається малий та середній бізнес. Спостерігається стійка 

тенденція зростання кількості малих підприємств на 1000 населення, а також середньорічної 

кількості найманих працівників (осіб) у секторі малих підприємств. Розвиток малого та 

середнього бізнесу впливає на зростання надходжень до міського бюджету. 

Маючи вигідне географічне положення, опираючись на потужну промисловість, 

будівельну і транспортну бази, розвинене житлово-комунальне господарство, фінансово-

кредитні установи, мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування,  місто Обухів має перспективу для подальшого активного соціального та 

економічного розвитку. 

          Навчальні заклади міста:                                                                       

     -     гімназія; 

     -    4 школи І-III ступенів  і одна школа І-II ступенів, в яких навчається 6040 дітей, що 

становить 55% від усіх учнів району, 1 ліцей для навчання 90 дітей; 

     -    5 дитячих дошкільних закладів, які фінансуються з міського бюджету і в яких 

виховується 975 дітей та один відомчий дошкільний заклад з кількістю 190 дітей; 

- школа мистецтв;  

- центр творчості юних; 

           -  2 дитячі юнацькі спортивні школи. 

Підсумовуючи відмітимо наступне. Місто Обухів має вигідне географічне положення, 

що обумовлено його безпосередньою близькістю до столиці України м. Київ, розвиненою 

мережею автомобільних та залізничних доріг, а також близькістю до найбільшої водної 

артерії – річки Дніпро. Опираючись на потужну промисловість, будівельну і транспортну 

бази, розвинене житлово-комунальне господарство, фінансово-кредитні установи, мережі 

підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування,  місто Обухів 

має гарну перспективу для подальшого активного соціального та економічного розвитку. 

   Розроблення, прийняття та реалізація «Плану зонування території міста Обухів» 

створює сприятливі умови та перспективи містобудівного розвитку для комфортного 

проживання та  життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації 

населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного 

середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі 

ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського 

призначення і лісів. 

Земля Обухівська багата на археологічні та історичні пам’ятки, з яких найунікальніша 

трипільська археологічна культура. Трипільці не тільки одомашнили коней, першими 

винайшли колесо, а й створили духовний і мистецький світ: звичаї, обряди, світогляд, 

орнаментику, які складають основу матеріальної і духовної культури сучасного українства.  

  

                                   Житлово-комунальне господарство  м. Обухів. 
     Житловий фонд  Обухівської міської ради налічує 127 будинків, з яких: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9
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  - у комунальній власності територіальної громади міста перебуває 101 житловий 

будинок загальною площею 573,1 тис. кв. метрів. Виконавцем послуг з управління  та 

утримання  будинків  комунальної власності  на конкурсних засадах визначено ТОВ 

„Міський житловий фонд”; 

            - ОСББ обслуговує 22 будинки загальною площею 78,7 тис. кв. м.;  

            -  житловий та обслуговуючі кооперативи обслуговують 6 будинків. 

            Виконавцями послуг з управління  та утримання  будинків  приватної власності є 

ОСББ, житловий та обслуговуючі кооперативи. 

            Вивезення  побутових  відходів.  Виконавцем послуг із збирання та вивезення 

побутових відходів з мікрорайонів багатоповерхової забудови, приватного сектора, 

бюджетних установ та юридичних осіб  на конкурентних засадах визначено ПП 

"Обухівміськвторресурси". 

            Водопостачання та водовідведення в місті здійснюється  Водопровідно-

каналізаційним підприємством „Обухівводоканал”.  В м. Обухів централізованим 

водопостачанням забезпечено 92% населення. Питна вода подається споживачам цілодобово. 

До водопостачання підключено 538 житлових будинків, 51 заклад соціально-культурної 

сфери. 

           Для потреб централізованого господарсько-питного водопостачання використовується 

вода   підземних водоносних горизонтів за допомогою 37 артезіанських свердловин. Вода, 

що використовується в місті, подається з підземних джерел Бучанського, Четвертинного, 

Синоманського та Юрського водоносних горизонтів. Протяжність мереж ХВП-72 тис .км, 

каналізації-30,2 тис .км. В водопровідно-каналізаційній системі функціонують: 

- 4 водопровідні насосні станції; - 2 каналізаційні насосні станції;  - 3 водоочисні 

споруди. 

          Теплопостачання житлово-комунального сектору міста Обухів здійснюється 

централізованими та децентралізованими системами.  

Теплопостачальні організації: 

          - ПАТ „Енергія –надає послуги мешканцям, бюджетним установам та юридичним  

особам   мікрорайонів  №1, № 2 та м-н „Лікарня”; 

          - КП „Обухіврайтепломережа”   надає послуги мешканцям, бюджетним установам та 

юридичним  особам   центральної частини міста  та м-н Петрівський. 

         Загальна кількість котелень - 13, з них - 1 котельня відомча і належить ПАТ „Енергія, 

12 котелень у комунальній власності територіальної громади міста.  

         КП ОМР „Обухівтеплотрансбуд”  здійснює обслуговування 17 центральних теплових 

пунктів та 29,1 км теплових труб (у двотрубному обчисленні) комунальної власності 

територіальної громади міста. 

       Виходячи із перспективи розвитку сельбищної території  міста Обухів, теплопостачання 

існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств 

обслуговування міста вирішується на основі існуючих опалювальних котелень, використання 

резервів їх встановлених потужностей, а також за рахунок будівництво нових джерел 

теплопостачання. 

       Теплопостачання одноповерхової забудови і надалі передбачається індивідуальним 

тепловим обладнанням. Теплопостачання окремих нових об’єктів, що розташовані поза 

межами радіусу дії існуючих джерел, при відсутності можливості додаткового підключення 

нових абонентів, пропонується з застосуванням групових, модульних (блочних, дахових) 

котелень, або з урахуванням вимог чинного законодавства з допомогою систем 

поквартирного опалення, що дозволяє максимально еекономно витрачати теплову енергію, 

підвищити інтенсивність введення в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. 

         Ритуальні послуги надають, головним чином, адміністрації  22 кладовищ, розміщених 

на території міста . 



 

 

Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 16 
       Всього 122 

 

 

         Газопостачання  здійснює  Обухівське  ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз».   Протяжність 

газопроводів в м.Обухів - 118,617км., з них комунальних - 105,751км. Кількість комунальних 

ГРП-28шт., побудованих  за кошти населення - 3 шт. 

       Завдяки триступінчатій системі газопостачання існує можливість оперативно вирішувати 

питання газопостачання міста, сільських населених пунктів, промислових підприємств. 

       Рівень газифікації по регіону складає 98%. 

         Електоропостачання  міста здійснюється Обухівським РП ПАТ «Київобленерго». 

           Для живлення споживачів, розташованих на території міста, передбачена відповідна 

система електропостачання. Система електропостачання охоплює всіх споживачів, а нова 

забудова міста обумовлює необхідність відповідного розвитку розподільних електричних 

ятерів. 

             Електропостачання промислових підприємств виконується від головних 

знижувальних підстанцій, до яких підключені підстанції, розташовані на майданчиках 

підприємств. 

            Генеральним планом передбачається будівництво нових і часткова реконструкція 

існуючих мереж і підстанцій. У зв'язку з новим житловим будівництвом та зміною забудови, 

на першу чергу і розрахунковий період передбачається реконструкція існуючих мереж  6, 10  

кВ і будівництво нових мереж та мережних споруд на напрузі 10 кв. 

  

Торгівля, банки, сфера обслуговування. 

У м. Обухів працюють 3 ринки, 2 торговельних центри, цілий ряд торгових 

підприємств малого і середнього бізнесу. 

У місті працюють районні філії найбільших українських банків. 

Широко розвинута в м. Обухів сфера побутового обслуговування, серед яких: 3 

побуткомбінати, ательє хімчистки, радіо -,  телеательє, салони-перукарні і косметологічні 

кабінети. 

Соціальна інфраструктура. 

Медицина. Медичне обслуговування населення у м. Обухів здійснюють: центральна 

районна лікарня у якій в 2008 році виконана повна реконструкція; доросла,  дитяча та 

стоматологічна поліклініки.  

У місті функціонує широка мережа аптек різних форм власності. 

 

Освіта, культура, музеї. 

     Навчальні заклади міста: 

 гімназія; 

 5 шкіл І-III ступенів і одна школа І-II ступенів, в яких навчається 6040 дітей, що 

становить 55 % від усіх учнів району, 1 ліцей, в яому навчається 90 дітей; 

 5 дитячих дошкільних закладів, які фінансуються з міського бюджету і в яких 

виховується 975 дітей та один відомчий дошкільний заклад з кількістю 190 дітей; 

 школа мистецтв; 

 центр творчості юних; 

 2 дитячі юнацькі спортивні школи. 

    Позашкільними освітніми закладами є народна дитяча студія лозоплетіння, ізостудія, 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Також діє гурток авіамоделювання за 

адресою вулиця Каштанова 4 (клуб «Романтик»). 

    Культура. В місті діють районний Будинок культури, Палац культури і 2 будинки 

культури.  В місті створена бібліотечна мережа. Функціонує кінотеатр. 

    Обухівські музеї: 

 районний історико-краєзнавчий музей — у 11 залах представлено широкий спектр  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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матеріалів і відомостей з історії, етнографії, про видатних земляків Обухівщини; 

 меморіальна садиба А. С. Малишка; 

 Музей-кімната ім. Григорія Косинки. 

          У місті створені умови для занять спортом — працюють спортивний комплекс; 

2 басейни; стадіон. 

Історико-культурне значення в місті мають: 

 споруда колишньої двокласної церковно-приходської школи; 

 садиба-музей  А. С. Малишка 

     У місті споруджено декілька пам'ятників за доби СРСР, серед яких меморіал пам'яті 

воїнів ВВВ (архітектор О. К. Стукалов) і ін. Вже за часів незалежності в самому центрі міста 

споруджено  пам'ятник А. С. Малишку (автори — скульптор М. Лисенко, архітектор А. 

Ігнащенко) та Монумент, присвячений пам'яті Голодомору в Україні у 1932—1933 роках 

(див. рис.). 

 

                                 
 

   На початку 2009 року було здійснено демонтаж з постаменту на центральній міській 

площі скульптури В. Леніна, яка перед цим неодноразово піддавалась вандалізму. 

 

Озеленення і благоустрій території міста Обухів. 

Обухів – мальовнича природна перлина Київщини на схилах Педини, яка об'єднала 

культуру Трипілля, козацького духу та народної майстерності, місто поблизу столиці 

України з розвинутим промисловим комплексом і транспортно-логістичною 

інфраструктурою, земля творчої інтелігенції, самодостатньої громади та активної молоді. 

              Озеленені території є найважливішими елементами планувальної структури міста. Їх 

розміщення залежить від природно-ландшафтних і кліматичних особливостей території.  

             Ландшафтно-рекреаційні зони розміщуються на території природних комплексів 

міста, тісно пов'язуються з сельбищними територіями та зеленою зоною міста. Ландшафтно-

рекреаційна зона міста Обухів формується на основі нових зелених насаджень загального 

користування, озеленення санітарно-захисних зон і створення нових масивів спортивно - 

рекреаційних комплексів (зон масового відпочинку). Враховуючи значний природний ресурс 

Педини та набережної р. Кобринки, генеральним планом приділена значна увага 

розширенню рекреаційної діяльності вздовж гірських схилів та набережної річки, та 

включенню в межі міста потенційних територій, що придатні для рекреаційного освоєння. 

             Озеленені території – це існуючі масиви посадок дерев та кущів, газонні поверхні, 

квітниково-декоративне оздоблення, які виконують санітарно-гігієнічну, містобудівну, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
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функціональну та естетичну роль в процесі функціонування поселень. Об’єднані в одну 

систему, вони формують єдину комплексну зелену зону міста. 

            За територіальними ознаками озеленені території комплексної зеленої зони 

поділяються на міські та позаміські. 

            За функціональними ознаками та згідно з ДБН 360-92** озеленені території 

комплексної зеленої зони поділяються на території: 

             - загального користування; 

             - обмеженого користування; 

             - спеціального призначення. 

            Структурними елементами комплексної зеленої зони міста є: парки (міські, дитячі, 

спортивні, меморіальні тощо), сади, сквери та бульвари, озеленені ділянки на території 

житлової забудови, в т. ч.  зони садибної забудови (Ж-1) та зони перспективної садибної 

забудови (Ж-1п),  закладів обслуговування, вздовж пішохідно-транспортних меж, а також 

озеленення санітарно-захисних та охоронних зон. 

            Схема функціональної організації утворюється на певній автономії відділених 

функціональних зон, що забезпечує їм умови незалежного територіального розвитку. 

           На сьогодні площа всіх зелених насаджень у місті складає 622,0 га, у тому числі на 

балансі виконавчого комітету Обухівської міської ради – 379,7 га, у тому числі: 10 парків – 

103,4га, 6 садів – 59 га, 16 скверів – 28,0га, 3 площі – 1,2 га, 4 бульвари – 12,39 га, 4 

набережних – 8,09 га, зелених зон біля ставків, на пляжах – 8,15 га, насаджень на кладовищах 

– 47,5 га, розсадників – 18,0 га, 24 зелених зон на вулицях та проспектах – 31,3 га. 

           Генеральним планом міста передбачається реконструкція багатьох парків та скверів 

міста. Пропонується також створення нових ландшафтних парків. Велике значення для міста 

в якості зеленої та рекреаційної зони має територія вздовж  набережних зон р. Кобринка  і 

схилів Педини та включенню в межі міста потенційних територій, що придатні для 

рекреаційного освоєння.  

Озеленені території є найважливішими елементами планувальної структури міста. Їх 

розміщення залежить від природно-ландшафтних і кліматичних особливостей території.  

            Ландшафтно-рекреаційні зони розміщуються на території природних комплексів 

міста та тісно пов'язуються з сельбищними територіями та зеленою зоною міста. 

Ландшафтно-рекреаційна зона міста Обухів формується на основі нових зелених насаджень 

загального користування, озеленення санітарно-захисних зон і створення нових масивів 

спортивно - рекреаційних комплексів (зон масового відпочинку). Враховуючи значний 

природний ресурс р.  Кобринка та схилів Педини Генеральним планом приділена значна 

увага розширенню рекреаційної діяльності вздовж набережних зон та схилів Педини та 

включенню в межі міста. 

  

3.2.  Врахування результатів SWOT-аналізу стратегічного планування 

                             розвитку при зонуванні території міста Обухів. 
При розробленні проекту «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів Київської області», як 

важливого містобудівного документу, використано ряд матеріалів «Стратегічного плану 

економічного розвитку міста Обухів до 2020 року», в т. ч. результати SWOT - аналізу 

стратегічного планування розвитку міста - внутрішніх чинників (сильних і слабких сторін) та  

зовнішніх чинників (можливості і загрози) [56]. 

Загальний SWOT–аналіз розвитку міста. 

Аналіз внутрішніх чинників (сильних і слабких сторін). 

Природно-ресурсний потенціал 
Сильні 

сторони 
 Сприятливі природні та кліматичні умови міста; 

  Значні поклади корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів (глина, 

пісок); 

  Наявність великої кількості річок і озер, а також лісів поблизу міста; 
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  Наявність привабливих рекреаційних ресурсів на території району; 

  Значна кількість об’єктів природо-заповідного фонду у районі; 
Слабкі 

сторони 
 Обмежені ресурси землі для розширення виробництва та ведення бізнесу; 

 Відсутність рекреаційних ресурсів у місті; 

Економічний потенціал 
Сильні 

сторони 
 Диверсифікована економіка міста; 

 Велика кількість потужних промислових підприємств; 

 Наявність підприємств із іноземним капіталом; 

 Стабільна галузь будівництва та виробництва будівельних матеріалів; 

 Позитивні демографічні тенденції міста; 

 Високий відсоток безробітних із повною вищою освітою;  

 Інтеграційні взаємозв’язки з Києвом, який є суттєвим ринком збуту товарів і послуг; 

 Динамічне зростання сектору малих і середніх підприємств; 

 Наявність ринків збуту товарів і послуг та постачальників компонентів для 
невеликих підприємств; 

 Розвинута  мережа фінансових установ; 

 Добре розвинута інженерно-транспортна інфраструктура; 

 Наявність сучасних комунікаційних систем і мереж (Інтернет, зв’язок). 
Слабкі 

сторони 
 Низька експортна орієнтація місцевої економіки; 

 Низький рівень інвестицій у місцеву економіку; 

 Недостатній досвід міжнародної інвестиційної діяльності; 

 Високий ступінь зносу основних виробничих фондів і застарілі засоби виробництва; 

 Відсутні якісно підготовлені інвестиційні продукти (земельні ділянки, об’єкти 
нерухомості); 

 Не сформована база інвестиційних пропозицій («браунфілди», «грінфілди», об’єкти 
нерухомості); 

 Низький рівень територіального маркетингу міста (промоція міста); 

 Недостатність фінансових ресурсів місцевого бізнесу для здійснення інвестицій; 

 Недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури підприємницької 
діяльності (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, АРР); 

 Слабкі коопераційні та кластерні зв’язки підприємств малого і великого бізнесу; 

 Обмеженість земельних ресурсів міста та вільних площ; 

 Планова інвестиційна діяльність міста направлена тільки на об'єкти соціальної та 
житлово-комунальної інфраструктури; 

Науково-технічний потенціал 
Сильні 

сторони 
 Високий освітній рівень населення; 

 Застосування інноваційних методів управління великими підприємствами; 

 Наявність в структурі великих підприємств лабораторій, дослідницьких відділів; 

 Наявність всіх складових науково-виробничого циклу (від розробки нових видів 

продукції до впровадження у виробництво); 

 Проведення наукових досліджень в сфері розробки нових видів будівельних 
матеріалів; 

 Наявність сучасних комунікаційних систем і мереж (Інтернет, зв’язок). 
Слабкі 

сторони 
 Застарілі технології виробництва та обладнання, висока енергоємність та 
матеріалоємність виробничої діяльності; 

 Відсутність наукових та науково-дослідних установ; 

 Недостатній рівень інноваційної активності підприємств; 

 Низький рівень впровадження інформаційних технологій підприємствами та 
установами; 

 Наукові розробки та інноваційні технології недостатньо втілюються бізнесом; 

 Слабко впроваджуються ІТ-технології в систему управління, у тому числі 

технологічними процесами; 

 Відсутність координації взаємодії науки, бізнесу та освіти. 

Стан навколишнього природного середовища та рівень природно-технічної безпеки 
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Сильні 

сторони 
 Функціонування посту спостереження за станом  забруднення  атмосферного повітря 
Центральної геофізичної обсерваторії Міністерства надзвичайних ситуацій України; 

 Поступове переоснащення та втілення підприємствами сучасного обладнання та 
технологій, які зменшують шкідливі викиди, вплив на природне середовище; 

 Запровадження енергозберігаючих заходів в систему житлово-комунального 

господарства, бюджетну сферу; 

 Наявність значної кількості зелених насаджень; 

 Радіологічний фон в нормі; 

 У місті запроваджується  роздільний збір побутових відходів, з метою виділення 
компонентів відходів, як вторинної сировини;  

Слабкі 

сторони 
 Діяльність підприємств призводить до забруднення навколишнього середовища; 

 Погіршується стан екології регіону, забруднення атмосфери викидами Трипільської 
ТЕС; 

 Значне перевищення нормативів забруднення повітряного басейну (пересувними і 
стаціонарними джерелами); 

 Відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем 
водозабезпечення), низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів; 

 Застарілі мережі водопостачання та водовідведення; 

 Відсутність достатнього фінансування екологічних проектів та програм; 

 Наявність стихійних звалищ твердих побутових відходів; 

 Незадовільний стан збирання і вивезення ТПВ 

Людський та трудовий потенціал 
Сильні 

сторони 
 Позитивні демографічні тенденції у місті; 

 Позитивна тенденція збільшення категорії працездатного населення; 

 Позитивне сальдо внутрішньорегіональної міграції; 

 Високий рівень освіти трудових ресурсів міста; 

 Висока підприємницька активність населення, збільшення кількості СПД; 

 Тенденція зменшення відсотку зареєстрованих безробітних станом на кінець року; 
 Відсутність етнічних та релігійних конфліктів; 

 Тенденція збільшення середнього розміру допомоги по безробіттю ; 

Слабкі 

сторони 
  «Старіння» населення; 

 Збільшення відсотку безробітних із повною загальною середньою та повною вищою 
освітою; 

 Відтік трудових ресурсів до міста Києва; 

 Наявність дефіциту кадрів на підприємствах міста; 

 Відсутність програм навчання для підприємців; 

Рекреаційний потенціал 
Сильні 

сторони 
 Наявність рекреаційних зон, придатних для відпочинку у районі; 

 Наявність готелів для розміщення туристів та гостей; 

 Розроблена та затверджена символіка міста для розробки промоційних продуктів; 
Слабкі 

сторони 
 Відсутність облаштованих для відпочинку та розваг рекреаційних зон; 

 Недостатня кількість та рівень якості готельних послуг; 

 Не розвинута мережа закладів розваг; 

 Нестача закладів, що надають послуги з проживання (у т.ч. готельних номерів); 

Просторово-економічний потенціал 
Сильні 

сторони 
 Вигідне географічне і транспортне положення; 

 Достатньо розвинута транспортна інфраструктура; 

 Наявність аеродрому у с. Долина (для легкомоторної авіації); 

 Близькість  залізничної станції; 

 Наявність автошляху Київ-Дніпропетровськ та водних шляхів. 
Слабкі 

сторони 
 Необхідність оновлення Генерального плану міста та містобудівної документації; 

 Незадовільний стан транспортної мережі; 

 Слабкий рівень розвитку рекреаційної та туристичної спроможності; 

 Відсутність геоінформаційної системи міста; 
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Розвиток інфраструктури 
Сильні 

сторони 
 Місто має розвинуту транспортну мережу та дороги з твердим покриттям; 

 Розвинута інфраструктура  електро-,  газо-,  водо-, теплопостачання; 

 Розвивається сфера послуг з перевезень пасажирів між містами та сільськими 
населеними пунктами, маршрутного таксі та вантажних перевезень; 

 Високий рівень охоплення мешканців міст послугами ЖКГ; 

 Активна робота місцевої влади зі сприяння створенню ОСББ; 

 Наявність розгалуженої мережі водогінних, каналізаційних та теплових мереж; 

 Розвинута система медичних закладів та установ соціального захисту; 

 Наявність культурних, спортивних та навчальних закладів; 

 Запровадження енергозберігаючих технологій в систему ЖКГ, соціальну сферу; 

 Функціонує інженерна та технічна інфраструктура; 

 Наявність інфраструктури дошкільної та середньої освіти; 

 Збережені та підтримуються заклади культури та спорту; 

 Розвинута мережа телефонного, мобільного та інтернет зв‘язку. 
Слабкі 

сторони 
 Технічний стан більшості будинків, комунальне та технологічне обладнання 
потребує модернізації та ремонту; 

 Сучасний стан фінансування не дозволяє кардинально покращити інженерні мережі; 

 Незадовільний стан збирання і вивезення твердих побутових відходів; 

 Поступове погіршення стану житлово-комунального господарства; 

 Незадовільний стан доріг і шляхопроводів, низькі темпи ремонту; 

 Фізичний знос очисних і каналізаційних споруд та мереж централізованого 

водопостачання, теплових мереж; 

 Низький рівень технічного забезпечення комунальних підприємств; 

 Застарілий житловий фонд, його зношеність, недоступність сучасного житла для 
більшості мешканців, в т.ч. відсутність соціального житла; 

 Мережа лікувальних закладів потребує подальшого розвитку; 

 Кількість дошкільних закладів не задовольняє існуючої потреби; 

 Недостатній кадровий резерв працівників бюджетних установ (вчителі, лікарі, 
працівники культури та спорту) відтік цих кадрів до м. Київ; 

 Відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження; 

 Недостатня мережа спортивних майданчиків та спортивних споруд (тенісні корти, 
волейбольні і баскетбольні майданчики); 

 Незадовільний стан матеріально-технічної бази закладів медицини, освіти, культури 

та спорту. 

Бізнес середовище 
Сильні 

сторони 
 Створені інституції підтримки підприємництва (Асоціація підприємців, 
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва); 

 Працює Єдиний дозвільний центр; 

 Політика місцевої влади направлена на підтримку розвитку малого і середнього 

бізнесу; 

 Наявність потужних промислових підприємств сприяє розвитку малого і середнього 
бізнесу; 

 Наявність вільних сегментів для ведення бізнесу. 
Слабкі 

сторони 
 Відсутність інфраструктури підтримки бізнесу; 

 Малий бізнес зорієнтований переважно на діяльність у сфері торгівлі та 

громадського харчування; 

 Прояви бюрократії, необхідність спрощення дозвільних процедур, значна втрата часу 
на оформлення документів дозвільного характеру; 

 Відсутність регіональної Агенції з залучення інвестицій; 

 Відсутній Бізнес-інкубатор, Бізнес-центр, тренінговий центр для підвищення знань 

підприємців, консультування з питань інвестування, організації діяльності малого і 

середнього бізнесу, не розроблені програми навчання для підприємців; 

 Відсутність дешевих фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу, фінансової 
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підтримки підприємництва з місцевого бюджету; 

 Відсутній досвід з іноземним інвестуванням в «грінфілд, «браунфілд»; 

 Відсутність вільних земельних ділянок з інженерною інфраструктурою в 
промислових зонах; 

 Недостатній рівень співпраці великого бізнесу з малим та середнім; 

 Відсутня співпраця бізнесу і спеціалізованих учбових закладів щодо підготовки 
працівників необхідних спеціальностей та кваліфікацій; 

 Відсутні спеціалісти з питань підтримки та розширення бізнесу в структурі 
виконкому 

                        Аналіз зовнішніх чинників (можливості і загрози) 

Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація 
Можливості  Визначення зрозумілого зовнішньополітичного державного курсу (створення 

умов для зовнішнього інвестора, розвитку українського бізнесу); 

 Інтеграція в ЄС; 
 Поліпшення іміджу України; 

 Проведення реформ; 

 Децентралізація влади; 

Загрози  Поглиблення міжнародної політичної кризи; 

 Негативні зміни у національному законодавстві;  

 Подальше підвищення цін на енергоносії; 

 Відсутність необхідних реформ в сфері регіонального розвитку; 

 Загострення чи продовження воєнного конфлікту на сході; 

 Корупція у владі; 

Макроекономічна ситуація 
Можливості  Набуття чинності угоди про ЗВТ з ЄС; 

 Розвиток альтернативної енергетики; 

 Нарощування міжнародної  технічної допомоги; 

 Відкритість економіки та ринків; 

 Стабільний національний бізнес-клімат; 

 Зростання продуктивності підприємств; 

 Надходження інвестицій у зв’язку з поліпшенням іміджу України; 

 Зменшення кредитної ставки, стабілізація національної валюти; 

 Доступ до ринку інших країн без перешкод; 

 Надходження зовнішніх інвестицій та нових технологій; 

 Державна підтримка комунальної інфраструктури. 
Загрози  Висока іноземна конкуренція; 

 Високі процентні ставки при отриманні кредитів; 

 Нестабільність національної валюти та інфляція; 

 Нестабільність політичної ситуації; 

 Інфляційні процеси; 

 Зростання недовіри до державної влади; 

 Збільшення витрат на природоохоронні заходи та заходи з забезпечення 
техногенної безпеки; 

 Нові обмеження та регуляторні документи; 

 Монополізація ринків, відсутність конкуренції; 

 Прискорення економічного розвитку міст-конкурентів; 

 Приток біженців зі сходу; 

 Подальша централізація бюджетних ресурсів; 

 Припинення постачання газу із Росії; 

 Погіршенні конкурентоздатності товарів на внутрішньому ринку через 
зростання імпорту з ЄС 

Геоекономічне та геополітичне положення 
Можливості  Укрупнення адміністративно-територіальних одиниць; 

 Впровадження електронного врядування; 
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 Удосконалення телекомунікацій; 

 Створення сприятливого національного інвестиційного клімату; 

 Державне стимулювання впровадження високотехнологічних та 
енергоефективних виробництв; 

 Розвиток сучасних систем передачі інформації; 

 Стабілізація законодавчої бази, впровадження європейських стандартів в 
політичну, судову, адміністративну, соціально-економічну систему України; 

 Боротьба з бюрократією, створення прозорого, антикорупційного середовища; 

 Упорядкування податкового законодавства; 

 Сприятливе митне законодавство; 

 Упорядкування земельного законодавства. 
Загрози  Відсутність законодавчих можливостей для виділення земельних ділянок; 

 Відсутність адміністративно-територіальної реформи; 

 Неврегульованість питання землекористування між містом та районом; 

 Слабкий рівень впровадження новітніх технологій в економіку України; 

 Низький рівень надходження іноземних інвестицій та інновацій в економіку 
України; 

 Техногенні катастрофи; 

 Забруднення територій стихійними сміттєзвалищами 

Демографічна та соціальна ситуація 
Можливості  Підняття якості товарів та послуг до європейських стандартів; 

 Підвищення рівня життя в країні; 

 Підвищення прожиткового рівня та мінімальної заробітної плати; 

 Підвищення рівня медичного обслуговування; 

 Збільшення людських ресурсів за умови зростання внутрішньої міграції з 
найближчих регіонів; 

 Покращення якості освіти. 
Загрози  Старіння населення; 

 Зростання рівня наркоманії та алкоголізму серед молоді; 

 Зростання рівня захворюваності населення; 

 Зростання кількості правопорушень; 

 Штучне розпалювання міжнаціональних конфліктів 

 
 

На основі проведеного SWOT−аналізу та визначеного стратегічного бачення [56] 

члени Комітету зі стратегічного планування узгодили стратегічні напрями: А. Розвиток 

бізнесу, В. Залучення інвестицій, С. Якість життя. 

 

                       Стратегічний напрям  А. Розвиток бізнесу. 

                                  SWOT− аналіз напряму А. Розвиток бізнесу. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• вигідне географічне і транспортне 

положення міста;  

• хороші природні умови міста; 

• стабільна демографічна ситуація;  

• інтеграційні взаємозв’язки з Києвом, 

який є суттєвим ринком збуту товарів і 

послуг;  

• диверсифікована економіка міста;  

• позитивні результати та тенденції 

економічного розвитку останніх років; 

• не затверджений новий Генеральний план 

міста;  

• близькість до Києва сприяє відтоку робочої 

сили;  

• обмеженість ресурсів землі, нерухомості і 

майна для розвитку бізнесу;  

• відсутність механізму захисту місцевого 

товаровиробника; 

• відсутність інфраструктури підтримки 

бізнесу; 
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• зростання сектору малих і середніх 

підприємств;  

• наявність розвинутого комплексу 

промислових підприємств; 

• достатньо розвинута фінансова, 

телекомунікаційна, транспортна 

інфраструктура;  

• наявність вільних кваліфікованих 

трудових ресурсів;  

• наявність в місті ринків збуту товарів і 

послуг та постачальників компонентів 

для невеликих підприємств;  

• позитивне ставлення влади до бізнесу; 
 

• прояви бюрократії, необхідність спрощення 

дозвільних процедур, значна втрата часу на 

оформлення документів дозвільного 

характеру; 

• відсутність дешевих фінансово-кредитних 

ресурсів для бізнесу; 

• відсутній досвід з іноземним інвестуванням 

в  «грінфілд», «браунфілд»; 

• відсутня співпраця бізнесу і 

спеціалізованих учбових закладів щодо 

підготовки працівників необхідних 

спеціальностей та кваліфікацій; 

• відсутні спеціалісти з питань підтримки та 

розширення бізнесу в структурі виконкому  

Можливості Загрози 

• реформа адміністративно – 

територіального устрою України та 

розширення меж міста;  

• судова реформа та кращий правовий 

захист приватної власності; 

• доступ до європейських ринків збуту 

без митниць;  

• державна підтримка щодо покращення 

інфраструктури для бізнесу;  

• участь у програмах ЄС; 

• розширення бізнесу в інших 

адміністративно-територіальних 

одиницях без припинення діяльності на 

території міста;  

• системні дії влади спрямовані на 

підтримку малого та середнього 

бізнесу;  

• спрощення та покращення послуг з 

дозвільних процедур;  

• проведення політики стосовно розвитку 

центрів підтримки бізнесу;  

• фінансова підтримка підприємств та 

надання їм податкових стимулів;  

• надання професійної допомоги бізнесу 

у залученні інвестицій;  

• розвиток ділового туризму; 

• децентралізація та реформа державного 

управління; 

• дерегуляція та реформа 

підприємництва; 

• податкова реформа; 

• антикорупційна реформа 

• поглиблення міжнародної економічної 

кризи; 

• погіршення загальної економічної ситуації 

в країні;  

• негативні зміни у національному 

законодавстві;  

• подальше підвищення цін на енергоносії; 

• нестабільність національної валюти та 

інфляція; 

• високі процентні ставки при отриманні 

кредитів; 

• нестача кваліфікованої робочої сили; 

• застарілі засоби виробництва; 

• висока іноземна конкуренція; 

• відсутність необхідних реформ в сфері 

регіонального розвитку 
 

 

Сталий   економічний     розвиток   міста   Обухів   напряму  залежить  від  виробничої  
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діяльності підприємств, які працюють на території міста і представлені традиційними 

галузями економіки Обухівського індустріального центру багатопрофільної економіки, а 

саме: целюлозно-паперовим виробництвом, хімічною промисловістю, виробництвом інших 

неметалевих мінеральних виробів (виробництво будівельних матеріалів та скловиробів), 

машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування, харчова промисловість та 

перероблення сільськогосподарських продуктів. 

Незважаючи на ситуацію, яка склалася в державі підприємства міста  продовжують 

працювати в стабільному режимі, впроваджують нові технологічні процеси та нові види 

продукції, зберігають робочі місця,  здійснюють виплати заробітної плати без 

заборгованостей. 

Продовження роботи підприємств щодо нарощування обсягів промислового 

виробництва та реалізації промислової продукції дасть можливість наповнювати бюджети 

усіх рівнів та вирішувати соціальні питання. З цією метою орган місцевого самоврядування 

бере участь у забезпеченні умов для підвищення рівня конкурентоспроможності 

промислових підприємств шляхом сприяння впровадження нових проектів, спрямованих на 

реконструкцію і технічне переозброєння виробничих потужностей, розширення та 

започаткування нових виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та 

формування експортного потенціалу. 

 В економіці міста намітилась позитивна тенденція реструктуризації та диверсифікації 

економіки. Цей процес характеризується створенням нових приватних середніх та малих 

підприємств з різними видами економічної діяльності. Близьке географічне розташування 

столиці України - міста Київ як великого ринку збуту товарів та послуг позитивно впливає на 

розвиток малих підприємств у секторі харчової промисловості та переробки сіль 

господарської продукції, побутового обслуговування та торгівлі, виробництво деревини та 

виготовлення виробів з деревини,  що внесло в економіку міста більше різноманіття 

виробничих видів діяльності. Малі підприємства також представлені легкою промисловістю, 

сферою будівництва, транспорту, обслуговування (ремонт обладнання, постачання 

комплектуючих, інженіринг, консалтинг, проектування, комп’ютерне обслуговування тощо).   

 

                            Стратегічний напрям  В. Залучення інвестицій. 

                                     SWOT− аналіз напряму В. Залучення  інвестицій. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• привабливі природно-рекреаційні умови 

міста;  

• вигідне географічне і транспортне 

положення міста;  

• стабільна демографічна ситуація; 

• наявність вільних  кваліфікованих 

трудових ресурсів; 

• достатньо розвинута транспортна 

інфраструктура;  

• стабільна галузь будівництва та 

виробництва будівельних матеріалів;  

• наявність сучасних систем комунікації і 

зв’язку;  

• достатня мережа фінансових установ;  

• збільшення обсягів прямих іноземних 

інвестицій в економіку міста; 

• експортна орієнтація крупних 

промислових підприємств; 

• наявність вільних земельних ділянок; 

• низький рівень інвестицій у місцеву 

економіку;  

• не висока експортна орієнтація місцевої 

економіки;  

• близькість до Києва сприяє відтоку робочої 

сили;  

• недостатня промоція міста;  

• брак кадрів цілого ряду робітничих 

професій;  

• брак площ та землі для розширення і 

розвитку бізнесу;  

• стан охорони правопорядку потребує 

поліпшення;  

• ускладнені та довготривалі дозвільні 

процедури;  

• бюрократичні перепони при наданні послуг 

для бізнесу;  

• низький рівень науково-дослідної роботи та 

використання нових технологій суб’єктами 
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• наявність «браунфілдів»; 

• впровадження інвестиційних проектів з 

альтернативної енергетики, будівництва 

соціальних об’єктів та переробки ТПВ; 
 

господарювання; 

• відсутність спеціалістів із залучення 

інвестицій; 

• не розвинута інфраструктура підтримки 

бізнесу 

Можливості Загрози 

• оновлення Генерального плану міста;  

• розробка правил забудови міста та 

зонування території;  

• підготовка кваліфікованої робочої сили;  

• впровадження державної політики 

залучення прямих іноземних інвестицій;  

• більш тісне співробітництво України з 

ЄС (доступ до великого ринку без 

митних перешкод, участь у програмах 

ЄС)  

• здійснення інвестицій у вдосконалення 

виробничих потужностей і модернізацію 

існуючих технологій;  

• фінансова підтримка підприємств та 

надання їм податкових стимулів;  

• надання переваги місцевим фірмам у 

розміщенні замовлень;  

• надання професійної допомоги 

представникам бізнесу у залученні 

інвестицій.  

• наявність корупційної складової у 

діяльності державних органів влади; 

• недосконале законодавство та можливі 

негативні його зміни;  

• погіршення економічної та політичної 

ситуації в країні;  

• збільшення податкового навантаження на 

суб’єкти господарювання;  

• подальше підвищення цін на енергоносії;  

• нестабільність національної валюти та 

інфляція; 

• високі процентні ставки при отриманні 

кредитів; 

• нестача кваліфікованої робочої сили; 

• застарілі засоби виробництва; 

• висока іноземна конкуренція; 

• відсутність необхідних реформ в сфері 

регіонального розвитку; 

• монополізація ринків електро- , 

газопостачання 

 

 Незважаючи на кризові явища підприємства планують розвивати виробництво та 

впроваджувати активну інвестиційну діяльність, залучивши протягом 2015 – 2020 років 

інвестицій на суму 220 309 тис. грн. Рушійною силою у створенні нових робочих місць є 

середні підприємства з кількістю працюючих до 250  осіб, особливо будівельної, хімічної та 

легкої промисловості, сфери торгівлі та обслуговування, де респонденти найбільш позитивно 

оцінюють перспективи на наступні роки. Залучивши інвестиції підприємства планують 

створити додатково 165 робочих місць, більшість з яких створить середній бізнес  (91 робоче 

місце). У той же час СПД наголошують на критичній нестачі власних коштів для зміцнення 

конкурентоспроможності своїх підприємств.   

Для зміцнення конкурентоспроможності, покращення бізнес-клімату та майбутнього 

економічного розвитку території міста, необхідно: покращувати комунальну інфраструктуру, 

сприяти створенню нових робочих місць, особливо для молоді, розвитку сфери виробництва, 

м’якої інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу (консультування, розробка 

бізнес-планів), якісно та вчасно надавати адміністративні послуги, запровадити прозорі  

правила договірних стосунків із компаніями – монополістами по електро- та газопостачанню.  

 Дії щодо розробки стратегії маркетингу та промоція міста, формування привабливого 

іміджу території, забезпечення прозорості інформації про інвестиційні ресурси міста, 

підготовка інвестиційних продуктів («грінфілди», «браунфілди» та ін.), затвердження нового 

Генерального плану, розробка місцевих правил забудови, у тому числі зонування території, 

залучення до реалізації інвестиційних проектів міжнародних фондів та  міжнародних 

програм вміння налагоджувати комунікації з потенційними інвесторами та надавати 

необхідний супровід важливим для міста проектам забезпечуватимуть спроможність 

території залучати зовнішні інвестиції та покращення інвестиційного клімату на території 

міста. 
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 Об’єднання природних, матеріальних, фінансових, трудових та інтелектуальних 

ресурсів території міста, зміцнення економічних взаємозв’язків збільшують шанси інвесторів 

на отримання необхідного рівня прибутковості, підвищує привабливість території. 

Об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу для спільного планування економічного 

розвитку значно покращить бізнес-клімат та надасть інвесторам необхідну інформацію про 

галузі та сфери для ефективного інвестування, сприятиме системності та послідовності дій 

для його здійснення. 

 Першочергові завдання міста по створенню привабливого інвестиційного клімату, це 

участь міста у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках 

бізнес-проектів; розробка інноваційно-інвестиційних проектів та їх промоція; розробка 

інвестиційних пропозицій згідно з європейськими стандартами; ефективне використання та 

об’єднання ресурсів громади; супровід реалізації інвестиційних проектів на території 

 

                                    Стратегічний напрям  С.  Якість життя. 
               SWOT− аналіз напряму С. Створення комфортних умов для проживання. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• достатньо розвинута транспортна 

інфраструктура, близькість 

залізничної станції, автошлях Київ - 

Дніпропетровськ та водних шляхів;  

• налагоджена робота громадського 

транспорту;  

• достатньо розвинута фінансова 

інфраструктура; 

• належний рівень надання 

комунальних та соціальних послуг; 

• розвинута мережа освітніх закладів; 

• розвинуті сфери торгівлі та послуг; 

• рекреаційні бази, близькість до річок;  

• житлова забудова забезпечена 

необхідною інфраструктурою;  

• ефективна робота комунальних служб;  

• наявність централізованого і 

децентралізованого теплопостачання 

міста;  

• здійснюється житлове та промислове 

будівництво;  

• різноманітне аматорське мистецьке і 

спортивне життя;  

• розвиток інфраструктури в результаті 

будівництва нових житлових масивів;  

• покращення охорони правопорядку;  

• реалізація політики активного 

залучення інвестицій у розвиток 

інфраструктури;  

• розвиток телекомунікаційного 

забезпечення 
 

• стан житлового будівництва не забезпечує 

очікування мешканців;  

• брак території для подальшого просторового 

розвитку міст;  

• погіршується стан екології, забруднення 

атмосфери викидами Трипільської ТЕС;  

• відсутня індустрія відпочинку,  розваг; 

• недостатня кількість спортивних об'єктів та 

споруд;  

• відсутність паркових зон;  

• нестача закладів, що надають послуги з 

проживання (у т.ч. готельних номерів);  

• зношена інженерна інфраструктура 

(водопостачання, очисні споруди);  

• недостатній рівень медичного 

обслуговування та дефіцит високо 

діагностичного медичного обладнання ;  

• мала кількість об’єктів гуманітарної сфери 

(дитячі садки, школи);  

• низький рівень екологічного виховання 

населення; 

• низький рівень впровадження проектів 

енергоефективності в житлово-комунальній 

сфері міста; 

• неналежне забезпечення правопорядку та 

безпеки життя; 

• обмеженість повноважень органів місцевого 

самоврядування для вирішення питань 

розвитку територіальної громади міста;  

• високий відсоток зношеності будівель та 

споруд міста;  

• сучасний стан фінансування не дозволяє 

кардинально покращити інженерні мережі;  

• незадовільний стан збирання і вивезення 

ТПВ; 
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• незадовільний стан утримання доріг; 

• низький рівень застосування новітніх 

технологій в системі ЖКГ; 

• дуже низький рівень екологічного виховання 

населення; 

• недостатня кількість та якість спортивних 

об’єктів, спортивних майданчиків із 

синтетичним покриттям 

• у деяких районах міста відсутні гуртки для 

дітей; 

Можливості Загрози 

• державне фінансування реконструкції 

і утримання доріг;  

• державна підтримка будівництва 

соціального житла, відновлення 

житлового будівництва 

підприємствами для своїх працівників;  

• належне фінансування розвитку 

мережі дитячих садків та шкіл;  

• державна підтримка програм 

покращення екологічного стану 

території;  

• підтримка запровадження новітніх 

технологій з енергозбереження;  

• державна підтримка розвитку 

підприємств комунальної сфери;  

• впровадження реформ усіх сфер життя 

громади. 

 погіршення екології у місті (у т.ч. через 
техногенний фактор);  

 нестабільність політичної та економічної 
ситуації в країні;  

 негативні зміни законодавства;  

 подальше підвищення цін на енергоносії;  

 несприятлива цінова ситуація на ринку 
матеріально-технічних ресурсів;  

 висока аварійність магістральних 
інженерних мереж;  

 поглиблення монополізму у сфері 
електропостачання, газопостачання;  

 застарілі засоби виробництва; 
 відсутність необхідних реформ в сфері 

регіонального розвитку. 

 

 Розвиток комунальної інфраструктури міста залишається пріоритетним в щорічних 

програмах соціально-економічного розвитку. Потребує значного поліпшення утримання 

доріг, збирання і вивезення сміття, реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, 

утримання житлового фонду. Для підвищення якості та ефективності надання комунальних 

послуг та оновлення комунальної інфраструктури потрібні інвестиції в технічне 

обслуговування та використання енергоощадних технологій. Питаннями спільної 

зацікавленості для розвитку інженерної інфраструктури міста є впровадження 

енергоефективних комунальних проектів. Об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу та 

обмежених окремих ресурсів в таких проектах підвищує реальність їх реалізації та сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності території міста в цілому і привабливості його для 

потенційних інвесторів, у тому числі іноземних. 

 Є потреба й у будівництві житла, бо житлове будівництво за останні роки 

відбувається, головним чином, у приватному секторі.  
 Наявність ринку житла, що розвивається важливий чинник привабливості території 

міста для молодих фахівців, яких потребує місто, та може сприяти зменшенню відтоку 

працездатних жителів з міста. 

 Місто взагалі прагне досягти високих стандартів якості життя в результаті 

підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки та збільшення обсягів власних 

доходів місцевого бюджету, які можна спрямовувати на реалізацію міських соціальних 

програм. Міська влада здійснює заходи, направлені на підвищення соціальних стандартів 

якості життя, як ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини та 

розвиток молодіжного творчого потенціалу. 
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Головним завданням є забезпечення сталого функціонування мережі закладів охорони 

здоров’я для забезпечення потреб населення міста якісною і доступною медичною 

допомогою, покращення стану здоров’я та продовження тривалості життя, повне 

забезпечення та підвищення ефективності використання кадрового потенціалу та  зміцнення 

матеріально-технічної бази. 

Реформування бюджетної моделі фінансування охорони здоров’я дозволить 

підготувати умови для переходу до страхової моделі (соціального медичного страхування). 

Зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання 

здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки сімей з 

дітьми, дітей пільгових категорій, молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку – 

важливі завдання на середньострокову перспективу розвитку міста. 

Удосконалення системи соціального захисту населення передбачається шляхом:  

посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів допомоги;   

впровадження інновацій в наданні соціальних послуг; розвитку системи платних соціальних 

послуг; удосконалення електронного обміну інформацією; проведення роботи щодо 

залучення підприємств, організацій, установ, громадських організацій та релігійних громад 

до надання допомоги соціально незахищеним категоріям населення.  

 

 3.3.  Загальні положення зонування та вимоги до забудови і благоустрою 

території  міста Обухів. 

         
 Відповідно до ст. 18 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та 

ст. 4 ДСТУ-Н Б Б.1.1-12 «План зонування  території (Зонінг) міста Обухів Київської оласті» 

розробляється на основі генерального плану населеного пункту, плану земельно-

господарського устрою та містобудівного кадастру тощо.  

Основною задачею плану зонування є визначення меж зон і підзон однорідних видів  

та умов використання території міста і встановлення диференційовано по зонах 

містобудівних регламентів, які є найбільш дійовим інструментом регулювання в сфері 

містобудівної діяльності. Містобудівні регламенти є єдиними для кожної зони і формуються 

як інтегральні показники системи регламентів за окремими факторами.  

    Розроблення, прийняття та реалізація «Плану зонування  території (Зонінг) міста 

Обухів Київської оласті» створює сприятливі умови та перспективи містобудівного розвитку 

для комфортного проживання та  життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній 

концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього 

природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому 

числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель 

сільськогосподарського призначення і лісів. 

     План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до  

забудови окремих територій (функціональних зон) міста Обухів, їх ландшафтної 

організації. 

     Зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог: 

 -  урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території; 

 -  виділення зон обмеженої містобудівної діяльності; 

 - відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а 

також основних елементів планувальної структури територій; 

 - урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон; 

 - установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій 

для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови; 

 - узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, смугами санітарно-

захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними 

лініями; 



 

 

Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 30 
       Всього 122 

 

 - відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів. 

   Параметри використання території та будівель, запропонованих для розташування у 

межах декількох земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне 

призначення, граничні поверховість та площа забудови, можливе розміщення на ділянці, є 

обов’язковими для врахування під час зонування відповідної території. 

    Перелік зазначених параметрів визначає центральний орган виконавчої влади - 

Виконавчий комітет Обухівської  міської  ради, що забезпечує формування державної 

політики у сфері містобудування. 

    Внесення змін до плану зонування території допускається за умови їх відповідності 

генеральному плану міста Обухів. 

   Склад, зміст, порядок розроблення плану зонування території визначається 

центральним органом виконавчої влади - Виконавчим комітетом Обухівської  міської  ради, 

що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. 

   За порушення вимог, встановлених планом зонування території міста Обухів, фізичні та 

юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону. 

    «План зонування  території (Зонінг) міста Обухів Київськї оласті» затверджується на 

пленарних засіданнях Виконавчого комітету Обухівської  міської  ради протягом 30 днів з 

дня його подання. 

      План зонування території не підлягає експертизі. 

Після затвердження «Плану зонування  території (Зонінг) міста Обухів Київської 

оласті», головною метою запровадження їх у м. Обухів стане забезпечення ефективної 

реалізації проекту «Генеральний план м. Обухів», раціонального використання території, 

створення повноцінного та безпечного для здоров’я середовища, стимулювання 

інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування державних, громадських 

та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності. 

  Проект «Плану зонування  території (Зонінг) міста Обухів Київської оласті» після 

затвердження міською радою стає обов’язковими для виконання всіма розташованими на 

території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціям, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або 

тимчасово проживають на території міста Обухів, при здійсненні ними містобудівної 

діяльності. 

Згідно ДСТУ-Н Б Б.1.1-12: 

- Зонінг може розроблятися на всю територію населеного пункту або на його частину; 

- розроблення Зонінгу окремих частин території населених пунктів може 

здійснюватись: 

при внесенні змін до генерального плану; 

при необхідності визначення містобудівних умов та обмежень для відповідної 

території, в першу чергу, історичних ареалів населених пунктів, інвестиційно привабливих 

територій, територій реконструкції існуючої забудови. 

обмежених фінансових можливостей та низької інвестиційної активності в розвиток 

території. 

- розроблення Зонінгу окремих частин території населених пунктів здійснюється на 

основі генерального плану населеного пункту при наявності схеми зонування всієї території 

населеного пункту.  

- відповідно до Зонінгу та Порядку  надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки, їх складу та змісту, затвердженого наказом  Мінрегіону  України  

від  07.07.2011   № 109  та   зареєстрованого   у  Мінюсті    України    за № 912/19650 від 

22.07.2011, надаються містобудівні умови та обмеження для кожної конкретної земельної 

ділянки. 

   За відсутності Плану земельно-господарського устрою населеного пункту у складі 

генерального плану населеного пункту, у складі Зонінгу розробляється Проект землеустрою 

щодо впорядкування території населеного пункту; 



 

 

Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 31 
       Всього 122 

 

-  основним документом Зонінгу  є схема зонування, яка розробляється в цифровій 

формі  у місцевій системі координат, прив'язаній до державної системи координат, що 

дозволяє формувати її  електронне зображення або отримувати її аналоговий документ на 

паперових носіях необхідного масштабу.  

На  схемі зонування територія населеного пункту поділяється на територіальні зони, 

для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент. 

На схемі зонування відображаються: 

- межі та кодові позначення встановлених Зонінгом територіальних зон (включно з 

підзонами у їх складі); 

- межі затверджених у встановленому порядку територій об'єктів культурної 

спадщини (за наявності). 

Назви і кодові позначення зон (включно з підзонами у їх складі) групуються за 

видами. Код підзони включає код територіальної зони, в межах якої вона виділена, і 

порядковий номер підзони. 

Містобудівними регламентами, встановленими для кожної територіальної зони 

(підзони), визначаються: 

- види дозволеного (переважні та супутні) використання земельних ділянок; 

- граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва 

відповідно  Порядку надання умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складу та 

змісту, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109 та зареєстрованого 

у Мінюсті України за № 912/19650 від 22.07.2011). 

Сукупність, видів використання та граничних параметрів переважного будівництва, 

реконструкції об’єктів будівництва у складі містобудівного регламенту є єдиними для усіх 

об’єктів в межах відповідної зони, якщо інше не обумовлене у складі регламенту. 

Містобудівні регламенти підзон  можуть відрізнятися від містобудівного регламенту 

територіальних зон за окремими показниками дозволеного будівництва. 

Для кожної земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке відповідає 

містобудівному регламенту відповідної зони. 

Невідповідність наміру забудови встановленому  виду дозволеного використання 

земельних ділянок і об'єктів,  зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його 

застосування, у відповідній територіальній зоні не допускається. Зміна параметрів земельних 

ділянок і об'єктів будівництва, види використання і граничні параметри яких не відповідають 

містобудівному регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об'єктів у 

відповідність до містобудівного регламенту або шляхом зменшення їх невідповідності 

граничним параметрам в процесі дозволеного будівництва.  

Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та  

супутніх видів забудови – інженерно-технічних об'єктів, споруд, комунікацій, що 

забезпечують реалізацію дозволеного використання об'єктів будівництва на  цих ділянках, є 

обов’язковим за умов дотримання технічних умов (норм). 

Невідповідними містобудівним регламентам вважаються земельні ділянки та існуючі  

об'єкти: 

- існуючі види використання земельних ділянок для містобудівних потреб і параметри  

об'єктів будівництва,  які не відповідають  видам переважного використання; 

- існуючі розміри земельних ділянок для містобудівних потреб  і параметри об'єктів 

будівництва, які не відповідають граничним розмірам земельних ділянок і граничним 

параметрам дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів будівництва; 

- виробничі та інші об'єкти, санітарно-захисні зони які розповсюджуються за межі 

виробничої території, в наслідок чого їх функціонування наносить  шкоду  об’єктам,  

розташованим у межах  суміжних земельних ділянок. 

Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до впровадження в дію 

Зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівному 

регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у 
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відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, 

здоров'я людини, для оточуючого середовища, об'єктів культурної спадщини. 

Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів будівництва фізичними та 

юридичними особами здійснюється у відповідності до переліку видів переважного та 

супутніх видів  допустимого використання в межах  відповідної територіальної зони при  

дотриманні  вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, за 

умов забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості. 

Перелік, кількість територіальних зон та перелік видів використання земельних 

ділянок визначається у залежності від особливостей населеного пункту, місцевих умов, 

рішень містобудівної документації. 

  Територія міста Обухів поділена на 12 мікрорайонів, в яких за функціональним 

призначенням та характером переважного використання можна виділити: громадські зони 

(г), житлові зони (ж), рекреаційні зони (р), зони транспортної інфраструктури (тр), курортна 

зона (к), зони інженерної інфраструктури  (ін), комунально-складські зони (кс), виробничі 

зони (в),  спеціальні зони (с),  зона земель історико-культурного призначення (ік), зона 

земель природно-заповідного фонду  (пзф).             

Планувальна структура міста встановлена виходячи з умов розселення за принципом 

трудового тяжіння, раціональної організації виробничих зон, сельбищних зон, мережі 

обслуговування, системи зелених насаджень, магістралей та транспорту. 

          Розроблення Зонінгу, зонування та планування територій м. Обухів забезпечується 

Обухівською міською  Радою  та  її виконавчими органами, відповідно до їх повноважень, 

визначених законом, і полягає у розробленні, затвердженні та реалізації генерального плану 

міста, зонування території (частин території), детальних планів території, проектів забудови 

території  та іншої містобудівної документації, яка  регулює використання території міста. 

          Забудова та благоустрій здійснюються шляхом, головним чином, комплексної 

забудови території а також розміщення та будівництва окремих об'єктів та споруд в 

кварталах існуючої забудови. Рішення щодо комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду приймаються Обухівською міською Радою та її 

виконавчими органами відповідно до їх повноважень, визначених  законом на підставі 

містобудівної документації. 

          Відведення земельних ділянок під всі види забудови здійснюється на основі 

містобудівної документації, згідно чинного законодавства. Розміщення житлового, 

соціально-побутового, виробничого, інженерно - транспортного будівництва здійснюється на 

підставі затвердженої містобудівної документації. 

            Містобудівна документація затверджується Обухівською міською Радою. Власником 

розробленої містобудівної документації є територіальна громада м. Обухів в особі 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради, що є замовником такої містобудівної 

документації. 

           Зміни до містобудівної документації м. Обухів вносяться згідно чинного 

законодавства. 

          Рішення щодо забудови, землекористування, благоустрою території в межах м. Обухів 

приймаються на основі переліку переважних та допустимих видів забудови та іншого 

використання земельних ділянок, єдиних умов та обмежень, що діють в межах 

територіяльних зон,  визначених планом зонування території і поширюються у рівній мірі на 

всі    розміщені в одній  зоні  земельні ділянки, об'єкти нерухомого  майна  незалежно від 

форм  власності. 

        Територіальні зони, відносно яких встановлюються дозволені (переважні та супутні) та 

допустимі види забудови та використання, єдині умови та обмеження графічно відображені 

на «Плані зонування  території (Зонінг) міста Обухів Київської оласті (М 1:5000). 

        Межі територіальних зон встановлені по червоним лініям, які графічно відображені на 

«Схемі червоних ліній міста Обухів » (М 1:2000). 
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          До дозволених та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в 

межах окремих зон відносяться: 

- види забудови та використання, що за умови дотримання будівельних норм та 

стандартів, інших обов'язкових вимог не забороняються (переважні види); 

- види забудови та використання, що є дозволеними та необхідними для 

забезпечення переважного виду використання земельної ділянки (супутні види 

використання). Якщо земельна ділянка не використовується за переважним видом 

забудови (використання), використання цієї земельної ділянки за супутнім видом 

використання не вважається недозволеним, якщо інше спеціально не визначене 

«Планом зонування  території (Зонінг) міста Обухів Київської оласті». До допустимих 

видів забудови та використання земельних ділянок відносяться види забудови та 

використання, які не відповідають переліку переважних та умов спеціального 

погодження. 

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будівництва та 

реконструкції об’єктів архітектури у складі містобудівної документації є єдиним для всіх 

об’єктів в межах відповідної зони. 

Невідповідність наміру забудови встановленого виду дозволеного використання 

земельних ділянок та об’єктів, що вказано в містобудівній документації, значить, що його 

застосування у відповідній територіальній зоні не припускається. 

Зміна параметрів земельних ділянок та об’єктів будівництва, види використання та 

граничні параметри яких не відповідають містобудівній документації, можлива лише 

шляхом приведення таких об’єктів у відповідності з такими документами, або шляхом 

зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного виду 

будівництва. 

Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та 

супутніх видів забудови – об’єктів інженерно-технічної інфраструктури (споруди, 

комунікації), що забезпечують реалізацію дозволеного виду використання об’єктів 

будівництва на цих ділянках, можливе за умови обов’язкового отримання технічних умов 

(норм). 

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до введення в дію 

Зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівній 

документації, можуть бути використані без визначення терміну їх приведення у 

відповідності з нормативами, якщо вони не створюють загрозу для життя, здоров’я людини, 

для довкілля, об’єктів культурної спадщини. 

          Власники об’єктів нерухомого майна, що володіють ним довгостроково (на праві 

власності, постійного користування (оперативного управління чи повного господарського 

відання) або довгострокової оренди) мають право вибирати види використання, які дозволені 

у відповідній територіальній зоні, а також змінювати один вид переважного використання на 

інший вид переважного використання відповідно до переліку, який передбачений «Планом 

зонування (Зонінг) території міста Обухів Київської області». 

         Види використання нерухомого майна, що відсутні у переліку переважних, супутніх 

або допустимих видів використання згідно з «Планом зонування (Зонінг) території міста 

Обухів Київської області», є недозволеними для відповідної територіальної зони. 

         Обмеження забудови та умови використання об’єктів нерухомого майна (земельні 

ділянки, будинки та споруди) в межах окремих територіальних зон визначаються на основі 

«Плану зонування (Зонінг) території міста Обухів Київської області», та державних 

будівельних, санітарно- гігієнічних, екологічних норм та стандартів тощо. 

        «Схемою функціонального зонування території міста Обухів» та «Схемою червоних 

ліній міста Обухів», які є складовою «Плану зонування (Зонінг) території міста Обухів 

Київської області», встановлюються межі розповсюдження обмежень; на основі державних 

норм, іншої нормативної документації встановлюється режим використання земельної 

ділянки. 
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         Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні 

враховуватись під час розроблення землевпорядної документації. 

         На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах підприємств, кладовищ, 

об'єктів з перевищенням припустимого рівня електромагнітного фону тощо, режим 

використання та межі поширення обмежень визначаються санітарно- епідеміологічною 

службою міста, управлінням з питань екології на основі ДСанПіН 173-096, ДБН 360-92**, 

містобудівної документації. 

         На територіях, що знаходяться  в  межах  прибережної  захисної  смуги, режим 

використання об'єктів нерухомого майна та межі поширення обмежень визначає Виконавчий 

комітет Обухівської міської ради на основі статей Водного кодексу України, актів уряду 

України, підзаконних нормативно-правових актів та на основі містобудівної документації. 

         На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання та 

межі поширення обмежень визначають міські господарчо - комунальні служби на основі 

діючих нормативних документів та на основі містобудівної документації. 

         На територіях, що заходяться в межах зони охоронюваного ландшафту, зони охорони 

археологічних об’єктів, режим використання та межі поширення обмежень визначаються 

згідно «Історико-архітектурного опорного плану міста Обухів», Законів України, чинних 

законодавчих та нормативних актів. 

           На територіях, що відповідно до містобудівної  документації змінюють свою функцію, 

знаходяться в межах зони реконструкції,  або нового будівництва, режим використання та 

забудови, основні параметри забудови визначаються Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради  на основі діючих законодавчих та нормативних актів, будівельних норм та 

правил. 

Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні в переліку 

переважних, супутніх або дозволених видів забудови земельних ділянок в межах зон, є 

забороненими для відповідної функціональної зони та можуть бути дозволені в тому числі і 

за процедурою спеціального погодження. 

Рішення про забудову, землекористування та благоустрій території населених пунктів 

та окремих ділянок приймаються на основі встановленого Зонінгом переліку переважних, 

супутніх або дозволених видів використання території (земельних ділянок), єдиних умов та 

обмежень, які діють в межах зон, визначених Зонінгом, та розповсюджуються в рівному 

ступені на всі, що розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об’єкти 

нерухомості, незалежно від форм власності. Виняток складають транспортні та інженерно-

технічні комунікації, в тому числі залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під’їзди. 

Використання територій існуючих та перспективних транспортних та інженерних 

комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об’єктів визначається за їх 

цільовим призначенням. 

Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення існуючих будівель та 

споруд, які не відповідають вимогам Зонінга, дозволяється, якщо це не призведе до 

збільшення невідповідностей Зонінга.  

Площа об’єктів нерухомого майна, вид використання яких не вказано в переліку 

дозволених для відповідної територіальної зони, не може бути збільшена.  

Зміна видів використання земельних ділянок та об’єктів будівництва фізичними та 

юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком видів переважних та 

супутніх видів дозволеного використання в межах відповідної територіальної зони при 

дотриманні вимог містобудівних документів та в порядку, визначеному законодавством, при 

умові забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості. 

Планування (розміщення) будь-яких об’єктів містобудування на території міста та їх 

будівництво здійснюється при дотриманні Зонінгу та отримання містобудівних умов та 

обмежень у випадках, передбачених законодавством. 
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4. ЗОНУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО  

ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА 

МИРНИЙ ЧАС. 

 При зонуванні території м. Обухів щодо об'єктів, що можуть спричинити виникнення 

НС техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, 

рекомендується (з урахуванням положень ДБН 360 -92 **, ДБН В.2.2-9,  ДБН В.1.2-7,  ДБН В 

1.2- 4, ДБН  Б.1.1-5,  ДСТУ –Н-Б Б.1-112,   ДСТУ –Н-Б Б.1-19,  Методичних рекомендацій 

щодо розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 

оборони)" у складі проектної документації об'єктів Наказ МНС України від 10.02.2012 N 485 

та інших НД за типом об’єкту)  відносити наступні об'єкти: 

- ХНО (у тому числі склади хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи, 

об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва, станції 

знезараження, підготовки та очищення питної води і каналізаційних стоків у системах 

очисних споруд, об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, 

знешкодження та утилізації токсичних відходів); 

- радіаційно небезпечні об'єкти (атомні електростанції (далі - АЕС), підприємства з 

виготовлення і переробки ядерного палива, підприємства по збереженню та 

похованню радіоактивних відходів, підприємства з видобутку, переробки та 

збагачення урану, науково-дослідні організації, які працюють з ядерними реакторами 

тощо); 

- пожежовибухонебезпечні об'єкти (а саме - об'єкти видобування нафти, нафтохімії і 

нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні 

нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, 

товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних 

підприємств; видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, 

зрідженого газу, магістральні газопроводи; інші продуктопроводи, за допомогою яких 

транспортуються небезпечні речовини; станції розподілення повітря (якщо вони 

належать до вибухонебезпечної категорії); автозаправні та газозаправні (з 

використанням зрідженого газу) комплекси, газонаповнювальні станції та пункти, 

склади газу і газопродуктів, газові та вугільні котельні (за винятком котелень, 

призначених для теплопостачання житлових і громадських будинків); 

вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення боєприпасів усіх видів, 

вибухових речовин, ракет і ракетного палива); 

- гідродинамічні небезпечні об'єкти (водонапірні гідротехнічні споруди класу 

(підкласу) наслідків СС3, СС2-1, СС2-2); 

- висотні будівлі класу наслідків СС3 (для будівель заввишки понад 100 м) та СС2 (для 

будівель заввишки від 73,5 м до 100 м); 

- інші об'єкти, яким за результатами ідентифікації та декларування безпеки надано 

статус ОПН, відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної 

небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 

р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"; 

- інші об'єкти, які внесено (підлягають внесенню) до реєстру ПНО, відповідно 

до Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого 

наказом МНС України від 18.12.2000 N 338, зареєстрованим у Мін'юсті від 24 січня 2001 

р. за N 62/5253. 

          До об'єктів національної економіки, що забезпечують стійке функціонування держави в 

умовах НС техногенного та природного характеру і на особливий період, рекомендується 

відносити: 

- пункти управління керівництва держави, центральних і місцевих органів виконавчої 

влади; 

- об'єкти газопостачання (об'єкти видобування, зберігання (газосховища), переробки, 

транспортування та розподілу природного, скрапленого газу, зокрема газозаправні (з 

http://consultant.parus.ua/?doc=07KGAF0306&abz=2H6FD
http://consultant.parus.ua/?doc=00QNO18367&abz=1DQSI
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використанням зрідженого газу) комплекси, газонаповнювальні станції та пункти, склади 

газу та газопродуктів); 

- об'єкти водопостачання та водовідведення (зокрема об'єкти знезараження, підготовки, 

очищення, зберігання питної води та знезараження і очищення каналізаційних стоків у 

системах очисних споруд); 

- об'єкти електропостачання (об'єкти виробництва, транспортування та розподілу 

електроенергії, у тому числі повітряні лінії електропередачі потужністю понад 110 кВ); 

- об'єкти електрозв'язку, проводового та радіомовлення і телебачення; 

- об'єкти повітряного транспорту (аеропорти та аеродроми, центри управління 

повітряним рухом); 

- об'єкти морського та річкового транспорту (порти, судноремонтні заводи та бази, 

об'єкти роботи із вантажами, пункти управління рухом); 

- об'єкти залізничного транспорту (залізничні вузли та станції (сортувальні, вантажні), 

ремонтні заводи та депо, пасажирські вокзали при кількості пасажирів 1500 та більше на 

добу, пункти управління залізничним рухом); 

- об'єкти метрополітену (лінійні ділянки, депо та станції, пункти управління рухом); 

- об'єкти автомобільного транспорту (пасажирські автовокзали при кількості пасажирів 

1500 та більше на добу, автомобільні заправні станції та комплекси); 

- інші об'єкти національної економіки, які належать (або підлягають віднесенню на 

етапі проектування) до відповідної категорії з цивільного захисту (цивільної оборони), 

відповідно до вимог Порядку віднесення об'єктів національної економіки до категорій з 

цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2010 р. N 227дск "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів 

національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)". 

         Зонування та розроблення розділу ІТЗ ЦЗ здійснюється також для об'єктів, 

будівництво яких планується на території, розташованій у небезпечних зонах (згідно 

з ДБН В.1.2-4), а саме: 

- зонах можливого небезпечного або сильного радіаційного забруднення навколо 

радіаційно небезпечного об'єкта; 

- зонах можливого небезпечного хімічного забруднення навколо ХНО; 

- зонах можливого катастрофічного затоплення. 

     При цьому враховувалась інформація про сусідні території й об'єкти стосовно 

можливості виникнення НС та потенційної небезпеки, відповідно до вихідних даних, 

наданих МНС України (його територіальним органом). 

     Під час розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі проектної документації об'єктів 

необхідно керуватися чинним в Україні законодавством, державними будівельними 

нормами, національними стандартами у сфері будівництва об'єктів, реалізації інженерно-

технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), а також іншими нормативними та 

методичними документами, у тому числі наведеними у додатку 1 до «Методичних 

рекомендацій…» [55]. 

      Розроблення розділу ІТЗ ЦЗ здійснюється також для об'єктів, будівництво яких 

планується на території, розташованій у небезпечних зонах (згідно з ДБН В.1.2-4), а саме: 

   - зонах можливого небезпечного або сильного радіаційного забруднення навколо 

радіаційно небезпечного об'єкта; 

   -   зонах можливого небезпечного хімічного забруднення навколо ХНО; 

   -   зонах можливого катастрофічного затоплення. 

      Характеристику небезпечних зон (згідно з переліком, наведеним у «Методичних 

рекомендаціях…[55], у межах яких перебуває запланований до будівництва об'єкт або траси 

(ділянки траси), споруд і мереж об'єкта, що проектується. Вказується характеристика зони 

можливого хімічного забруднення, зони можливого небезпечного або сильного радіаційного 

забруднення (назви небезпечних речовин, глибину зони можливого забруднення тощо), зони 

можливого катастрофічного затоплення тощо. При цьому доцільно використовувати 

http://consultant.parus.ua/?doc=06AU3BFD6E&abz=9VJRY
http://consultant.parus.ua/?doc=03IA8E5028&abz=5MLZD
http://consultant.parus.ua/?doc=03IA8E5028&abz=5MLZD
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інформацію, наведену у Паспорті ризику виникнення НС техногенного та природного 

характеру відповідної території, який розробляється відповідно до вимог наказу МНС від 

24.09.2007 р. N 659 "Про удосконалення паспортизації територій щодо ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій". 

 

5. ПЕРЕЛІК, ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ, ТИПИ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН МІСТА ОБУХІВ. 

 

Виходячи з аналізу існуючої забудови м. Обухiв Київської областї, в т. ч. річки 

Кобринка, затвердженого Генерального плану та іншої містобудівної документації, а також 

перспектив функціонального використання та планувального розвитку території міста 

доцільно виділити функціональні типи територій, які, в свою чергу, поділяються на 

відповідні територіально-планувальні елементи – зони. 

Відносно типу зони встановлюються переважні та допустимі види забудови і 

використання, а також єдині умови та обмеження у відповідності до затвердженого 

Генерального плану та іншої містобудівної документації. 

Межами зон на карті вважаються: 

- межі функціонального зонування території; 
- межі земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги річки Кобринка); 
- червоні лінії вулиць; 
- межі земельних ділянок. 

В проекті «Плану зонування (Зонінг) території міста Обухів Київської області» згідно 

ДСТУ-Н Б Б.1-1-1:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг)», 

наведений перелік та дана функціональна класифікація територіальних зон міста Обухів 

(див. табл.).  

                       Таблиця 

            Перелік та функціональна класифікація територіальних зон міста Обухів.  

Типи територіальних зон Кодове позна-

чення зони 

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ (Г) 

Ділові зони Г-1 

Перспективні ділові зони* Г-1п 

Навчальні зони Г-2 

Перспективні навчальні зони* Г-2п 

Культурні та спортивні зони Г-3 

Перспективні культурні та спортивні зони* Г-3п 

Лікувальні зони Г-4 

Перспективні лікувальні зони* Г-4п 

Торгівельні зони Г-5 

Перспективні торгівельні зони* Г-5п 
ЖИТЛОВІ ЗОНИ (Ж) 

Зони садибної забудови Ж-1 

Зони перспективної садибної забудови* Ж-1п 

Зони садибної забудови визначеної під реконструкцію* Ж-1р 

Зони блокованої малоповерхової житлової забудови Ж-2 

Зони перспективної блокованої малоповерхової житлової забудови* Ж-2п 

Зони блокованої малоповерхової житлової забудови визначеної під 

реконструкцію * 
Ж-2р 

Зони змішаної житлової забудови середньої поверховості та Ж-3 
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громадської забудови 

Зони змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської 

забудови  
Ж-4 

Зони перспективної змішаної багатоповерхової житлової забудови та 

громадської забудови * 
Ж-4п 

Зони змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської 

забудови визначеної під реконструкцію* 
Ж-4р 

Зони житлової забудови тимчасової невідповідності Жтн 

Зони резервної житлової забудови* Жрез 
РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ (Р) 

Рекреаційні зони природних ландшафтів Р-1 

Рекреаційні зони активного відпочинку Р-2 

Перспективні рекреаційні зони активного відпочинку* Р-2п 

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3 

Перспективні рекреаційні зони озеленених територій загального 

користування 
Р-3п 

Рекреаційні зони дач та колективних садів Р-4 

Перспективні рекреаційні зони дач та колективних садів* Р-4п 

КУРОРТНА ЗОНА (К) 

Зона санаторіїв КС 

Зона установ відпочинку та туризму КВТ 
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ТР) 

Зона транспортної інфраструктури містить території смуг відводу 

залізниці 
 

ТР-1 

Зона транспортної інфраструктури, до якої відносяться території 

залізничних і авто вокзалів, морських і річкових вокзалів, 

аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів 

ТР-2 

Зона транспортної інфраструктури, до якої відносяться території 

вулиць, майданів (в межах червоних ліній). 
ТР-3 

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ІН) 

Зони головних об’єктів електромережі ІН-1 

Зони головних об’єктів тепломережі, міжоб’єктних котелень, 

розподільчих об’єктів електромережі 
ІН-2 

Зони магістральних інженерних мереж ІН-3 
КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ (КС) 

Зона розміщення об’єктів 1 класу санітарної класифікації КС-1 

Зона розміщення об’єктів 2 класу санітарної класифікації КС-2 

Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації, а  також 

кладовищ, зливних станцій, парників тощо. 
КС-3 

Перспективна зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної 

класифікації та кладовищ* 
КС-3п 

Зона розміщення об'єктів 4 класу санітарної класифікації КС-4 

Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації КС-5 

Перспективні комунально-складські зони* КСп 
ВИРОБНИЧІ ЗОНИ (В) 

Зони підприємств I класу шкідливості В-1 

Зони підприємств II класу шкідливості В-2 
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Зони підприємств III класу шкідливості В-3 

Зони підприємств IV класу шкідливості В-4 

Зони підприємств V класу шкідливості В-5 

Виробничі зони, визначені під реконструкцію* Вр-5 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ (С) 

Рекреаційно-меморіальні зони С-1 

Меморіальні зони С-2 

Зони режимних об’єктів зв’язку С-3 

Зони військових об'єктів С-4 

Зона пенітенціарних установ С-5 

Зона зелених насаджень в санітарно-захисних зонах С-6 

Перспективна зона зелених насаджень в санітарно-захисних зонах* С-6п 
ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ІК) 

Зона земель історико-культурного призначення  ІК 

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ  (ПЗФ) 

Зона земель природно-заповідного фонду ПЗФ 

  

Водні поверхні ВП 

  

Сільськогосподарські угіддя СУ 

           * - Крім основних типів територіальних зон генеральним планом м. Обухів 

обумовлено появу зон з кодовими позначками: 

          - П - Перспективні. Зони, розташовані на територіях, де за генпланом на    

розрахунковий період визначена перспективна забудова того чи іншого призначення, зі 

зміною функціонального призначення існуючої забудови або без такої. 

          -   Р - Під реконструкцію. Зони, розташовані на територіях, де за генпланом на   ковий 

період визначена реконструкція існуючої забудови. 

           - РЕЗ - Резервні. Зони, розташовані на територіях, де за генпланом на розрахунковий 

період визначено резервувуння під нову забудову. 

Дозволені та допустимі види забудови та використання земельних ділянок в межах 

зон з такими кодовими позначками ідентичні видам забудови та використання земельних 

ділянок без таких кодових позначок, або визначаються за допомогою ідентифікації обєкта 

будівництва. 

  

 6. ПЕРЕЛІК ПЕРЕВАЖНИХ, СУПУТНІХ  І  ДОПУСТИМИХ ВИДІВ  

 ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ  ДІЛЯНОК 

 В МЕЖАХ КОЖНОЇ ОКРЕМОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЗОНИ. 

 

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ (Г) 

 

Ділові зони (Г-1, Г-1п) 

Ділові зони Г-1, Г-1п призначаються для розташування адміністративних, наукових, 

ділових, фінансових, супутніх до них елементів транспортної інфраструктури (стоянок, 

паркінгів). В громадських зонах також можуть розташовуватись житлові будинки. 

Переважні види використання: 

- адміністративні споруди, офіси, організації  управління; 

- будівлі змішаного використання – з житловим приміщеннями у верхніх поверхах та   

розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного 

використання; 

- окремі багатоквартирні житлові будинки, що існували на території зони на момент 
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розроблення Зонінгу; 

- центри обслуговування; 

- проектні організації та наукові заклади; 

- банки, відділення банків; 

- юридичні установи 

- відділення зв’язку, поштові відділення; 

- відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ. 

Супутні види використання: 

-  споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування 

існуючих в зоні об’єктів; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення; 

- установи освіти; 

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади; 

- заклади культури та мистецтва; 

- музеї, виставкові зали, художні галереї; 

- підприємства громадського харчування; 

- магазини, торговельні комплекси; 

- парки, сквери, бульвари; 

- підприємства побутового обслуговування населення. 

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження). 

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

- розважальні комплекси; 

- громадські вбиральні. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** 

Навчальні зони (Г-2, Г-2п) 

Зони призначаються для розташування закладів виховання, закладів середньої 

спеціальної і вищої освіти. Зони вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів 

встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, 

інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля. 

Переважні види використання: 

- учбові заклади I-II, IІІ-IV рівнів  акредитації; 

- установи освіти та виховання; 

- наукові та науково-пошукові заклади; 

- центри наукової інформації; 

- конференц-зали; 

- дитячі школи-інтернати. 

Супутні види використання: 

- гуртожитки та будинки сімейного типу  для проживання студентів та викладацького 

складу; 

- поліклініки, аптеки, реабілітаційні центри; 

- кабінети лікарів, що займаються практикою; 

- підприємства громадського обслуговування (перукарні, приймальні пункти пральні та 

хімчистки). 

- спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси; 

- виставкові центри, музеї; 

- зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені території); 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або 

погодження): 
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- гаражі  та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

- розважальні комплекси; 

- установи охорони здоров'я та соціального забезпечення; 

- громадські вбиральні; 

- пожежні депо; 

- стаціонарні малі архітектурні форми. 

Культурні та спортивні зони (Г-3, Г-3п) 

Зони призначаються для розташування крупних культурно-мистецьких та спортивно-

видовищних комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів тощо. 

Переважні види використання: 

- універсальні спортивні комплекси (з трибунами); 

- спортивні арени (з трибунами); 

- спеціалізовані спортивні комплекси; 

- спортивні школи; 

- басейни криті та відкриті; 

- спортивні клуби; 

- спортивні майданчики,  тенісні корти; 

       -    водно-оздоровчі комплекси; 

       -    пункти прокату. 

                                                    Супутні види використання: 

- інформаційні центри; 

- рекламні агенції; 

- готелі, центри обслуговування туристів; 

- аптеки; 

- пункти першої медичної допомоги; 

- підприємства громадського харчування; 

- громадські вбиральні. 

- розважальні комплекси; 

- кінотеатри;  

- парки, сквери, бульвари; 

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

- споруди інженерної інфраструктури, що сприяють роботі установ та закладів; 

- відкриті автостоянки та споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

Лікувальні зони (Г-4, Г-4п) 

Зони призначаються для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, аптек. Зони 

формують території, на яких за містобудівною документацією розміщуються об'єкти, що 

відносяться до установ соціального забезпечення та охорони здоров'я. 

                                                      Переважні види використання: 

- лікарні, госпіталі, диспансери;  

- пункти надання першої медичної допомоги; 

- поліклініки; 

- станції «Швидкої допомоги»; 

- спеціалізовані дитячі дошкільні установи; 

- .будинки-інтернати для людей похилого віку та ветеранів війни. 

                                                       Супутні види використання: 

- гуртожитки та будинки (в тому числі сімейного типу) для проживання 

обслуговуючого персоналу; 

- аптеки, реабілітаційні центри; 
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- кабінети лікарів, що займаються практикою; 

- адміністративні будівлі; 

- магазини торговельною площею до 40 м
2
; 

- підприємства громадського обслуговування (перукарні, приймальні пункти пральні та 

хімчистки); 

- відділення зв’язку, поштові відділення; 

- культові споруди; 

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;  

- шкільні заклади санаторного типу; 

- спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси; 

- зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені простори); 

- підприємства громадського харчування; 

- спортивні майданчики, тенісні корти; 

- учбово-оздоровчі центри початкового навчання. 

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування 

даної зони; 

- заклади судмедекспертизи; 

- гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

                                                   Торгівельна зона (Г-5, Г-5п) 

Зона призначається для розташування об’єктів торгівлі (магазинів, торгівельних 

комплексів), ринкових комплексів. Зону формують території здебільше громадської 

забудови, на яких за містобудівною документацією розміщуються торгівельні заклади та 

інші об’єкти обслуговування населення. 

                                                   Переважні види використання: 

- магазини, торгівельні та ринкові комплекси; 

- готелі, центри обслуговування туристів; 

- підприємства громадського харчування; 

- підприємства побутового обслуговування населення; 

                                                          Супутні види використання: 

- адміністративні споруди, офіси; 

- банки, відділення банків; 

- юридичні установи; 

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування 

існуючих в зоні об’єктів; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного  призначення. 

- парки, сквери, бульвари. 

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

- громадські вбиральні; 

- пожежні депо; 

- стаціонарні малі архітектурні форми. 

      Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН 360 - 92**. 
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ЖИТЛОВІ ЗОНИ (Ж) 

                                                Зона садибної забудови (Ж-1, Ж-1п) 

Житлові зони у своєму складі містять території, що призначаються для розташування 

житлових будинків, споруд 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 оточуюче середовище. 

Житлові зони призначені для забудови житловими будинками  різних типів і 

поверховості в залежності від місця розташування і характеру забудови території. 

Зони призначаються для  розташування  садибної  забудови, одноквартирних житлових 

будинків до 3 поверхів із земельними ділянками та зблокованих одно-двоквартирних 

житлових будинків на суміжних ділянках. 

Зони формуються, в основному, на території існуючої сельбищної зони міста та в 

районах в межах сельбищних територій міста, передбачених містобудівною документацією 

під такий вид забудови.  

                                                      Переважні види використання: 

- окремі житлові будинки садибного типу; 

- окремо розміщені блоковані житлові будинки на 2 сім’ї; 

- одноквартирні житлові будинки до 3 

-  поверхів із земельними ділянками. 

                                                   Супутні види використання: 

- гаражі, вбудовані в житлові будинки; 

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок 

без порушення принципів добросусідства); 

- сади, городи; 

- споруди для утримання дрібної худоби; 

- бані, сауни за умов каналізування стоків; 

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, 

фруктів та овочів; 

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми); 

- господарські майданчики; 

- парки, сквери, бульвари; 

- магазини торгівельною площею до 40 м
2
, без спеціалізованих магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів. 

 

Допустимі види використання 

(які потребують спеціального дозволу або погодження): 

- окремі  багатоквартирні житлові будинки (лише за умови наявності містобудівних 

розрахунків або детального плану території); 

- заклади дитячого дошкільного виховання; 

- загальноосвітні школи (початкові, середні); 

- спортивні зали, басейни; 

- культові споруди; 

- аптеки; 

- пункти першої медичної допомоги, відділення сімейної медицини; 

- підприємства побутового обслуговування; 

- підприємства громадського харчування;  

- громадські вбиральні; 

- дільничні відділення управління внутрішніх справ; 12.аптеки; 

- об’єкти автомобільного сервісу (АЗС,СТО), при розміщенні вздовж магістральних 

вулиць; 
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- ветеринарні приймальні пункти; 15.відділення зв’язку, поштові відділення. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

                          Зона блокованої малоповерхової забудови  (Ж-2, Ж-2п) 

Зони призначаються для розташування зблокованих житлових будинків з виходом з 

кожної квартири на земельну ділянку з поверховістю до 3 поверхів. 
Допускається розміщення об’єктів обслуговування цієї зони, гаражів для зберігання 

автомобілів, споруд інженерно-технічного забезпечення. 
Зона формується, в основному, на території існуючої сельбищної зони міста та в 

районах в межах сельбищних територій міста, передбачених містобудівною документацією 

під такий вид забудови. 

                                                Переважні види використання: 

- житлові будинки блокованого типу з поверховістю до 3 поверхів; 

                                                   Супутні види використання: 

- гаражі, вбудовані в житлові будинки 

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без 

порушення принципів добросусідства); 

- сади, городи; 

- споруди для утримання дрібної худоби; 

- бані, сауни за умов каналізування стоків; 

- теплиці оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, 

фруктів та овочів; 

 

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми); 

- господарські майданчики, 

- парки, сквери, бульвари 

- магазини торгівельною площею до 40 м
2

, без спеціалізованих магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів. 

        Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- окремі багатоквартирні житлові будинки (лише за умови наявності містобудівних 

розрахунків або детального  плану території); 

- заклади дитячого дошкільного виховання; 

- загальноосвітні школи (початкові, середні); 

- спортивні зали, басейни; 

- культові споруди; 

- аптеки; 

- пункти першої медичної допомоги, відділення сімейної медицини; 

- підприємства побутового обслуговування; 

- підприємства громадського харчування; 

- громадські вбиральні; 

- дільничні відділення управління внутрішніх справ; 12.аптеки; 

- об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО), при розміщенні вздовж 

магістральних вулиць; 

- ветеринарні приймальні пункти;  

- відділення зв’язку, поштові відділення. 

     Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН 360 - 92**. 

                        Зони змішаної   житлової забудови середньої поверховості та 

                      громадської забудови (Ж-3). 

Зони призначаються для розташування багатоквартирних житлових будинків, супутніх 

об’єктів повсякденного обслуговування, окремих б’єктів загальноміського значення. Зони 
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формується, в основному, в центральній частині міста на територіях існуючої сельбищної 

зони та в районах, передбачених містобудівною документацією під  такий вид забудови. 

                                                          Переважні види використання: 

- багатоквартирні житлові будинки поверховістю до  п’яти поверхів; 

                                                             Супутні види використання: 

- для житлових будинків садибного типу – теплиці, оранжереї, парники та інші 

споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів; 

- для житлових будинків садибного типу – вбудовані або окремо розміщені гаражі; 

- для   багатоквартирних   житлових  будинків  – вбудовані, підземні, напівпідземні 

гаражі та відкриті стоянки; 

- адміністративні, офісні будівлі; 

- поліклініки, центри народної медицини, кабінети лікарів, що займаються практикою, 

реабілітаційні центри, аптеки; 

- парки, сквери, бульвари; 

- підприємства громадського харчування; 

- відділення банків; 

- відділення зв’язку, поштові відділення; 

- підприємства побутового обслуговування; 

- комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду; 

- гостьові відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з 

розрахунку відповідно ДБН 360-92**. 

- навчально-виховні комплекси; 

- загальноосвітні школи; 

- майданчики у внітрішньодворових просторах – дитячі, відпочинку, спортивні, 

господарські; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;  

- заклади для занять спортом; 

- окремі житлові будинки до 9 поверхів, що існували на момент розроблення Зонінгу; 

- окремі житлові будинки садибного типу, що існували на момент розроблення Зонінгу;  

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

- житлові будинки до 9 поверхів; 

- культові споруди; 

- готелі; 

- громадські вбиральні; 

- дільничні відділення управління внутрішніх справ; 

- ветеринарні приймальні пункти. 

                         Зони змішаної багатоповерхової житлової забудови 

                     та громадської забудови (Ж-4, Ж-4п) 

Зони призначаються для розташування багатоквартирних житлових будинків умовною 

висотою будівлі не більш ніж 26, 5 метрів, супутніх об’єктів повсякденного обслуговування 

населення, комунальних об’єктів, окремих об’єктів загальноміського та районного значення. 

Переважні види використання: 

- багатоквартирні  житлові будинки. 

Супутні види використання: 

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки; 

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно 

ДБН 360-92**; 

- адміністративні споруди, офіси; 

- комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду. 

- 1-4 поверхові індивідуальні житлові будинки, що існували на території зони на 

момент розроблення Зонінгу; 
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- багатоквартирні житлові будинки вище 9 поверхів, що існували на території зони на 

момент розроблення Зонінгу; 

- гуртожитки; 

- бібліотеки; 

- виставкові зали, музеї; 

- клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення; 11.приміщення 

для занять спортом; 

- дитячі дошкільні установи; 

- навчально-виховні комплекси; 

- загальноосвітні школи; 

- поліклініки, центри народної медицини, кабінети лікарів, що займаються практикою, 

аптеки; 

- парки, сквери, бульвари; 

- підприємства громадського харчування; 

- підприємства побутового обслуговування; 

- відділення банків; 

- юридичні контори; 

- відділення зв’язку, поштові відділення; 

- магазини торговою площею до 200,0 м
2
; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення 

-   майданчики у внітрішньодворових просторах – дитячі, відпочинку, спортивні, 

господарські. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- спортивні зали; 

- культові споруди; 

- готелі; 

- багатоповерхові гаражі; 

- пожежні депо; 

- тимчасові споруди для роздрібної торгівлі. 

- тимчасові споруди для роздрібної торгівлі. 

       Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

Зони тимчасово-невідповідної житлової та громадської забудови Жтн 

До зони належать житлові та громадські забудови, які знаходяться у прибережних 

смугах та санітарно-захисних зонах та тимчасово не відповідають містобудівним умовам.  

  Для територій, де існує наявність несумісних видів використування, генерльним 

планом мають передбачатись заходи з поліпшення стану (можливо винесення певних змін). 

 

 РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ (Р) 
До рекркаційних зон належать території, що призначаються  і використовуються для 

відпочинку населення. 

                                       Рекреаційні зони природних ландшафтів (Р-1) 

         Зони створюються для збереження унікальних природних ландшафтів з особливими 

умовами використання. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних 

особливостей і ландшафтів; планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним 

впливом на вразливі елементи природного середовища. 

                                                      Переважні види використання: 

- лісові масиви; 

- лісопарки, лугопарки; 

- обладнані місця відпочинку; 

- гідропарки; 

- зелені насадження загального користування; 
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- ландшафти, що охороняються. 

                                                         Супутні види використання: 

- бігові доріжки; 

- велосипедні доріжки; 

- пункти першої медичної допомоги; 

- пункти прокату спортивного інвентарю; 

- квітники, газони; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення; 

- скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва. 

- водні поверхні.    

                         Допустимі види використання 

          (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- інженерне облаштування, інженерні та комунальні споруди місцевого значення; 

- гостьові відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів; 

- окремі адміністративно-господарські будівлі зон відпочинку. 

       Будівництво і благоустрій у зоні мають здійснюватись відповідно до вимог п.п. 5.1.-5.13. 

ДБН 360 - 92**. 

                                   Рекреаційні зони активного відпочинку (Р-2, Р-2п). 
Зони призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать  міські 

території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення та 

громадські 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: 

- пляжі; 

- обладнані місця відпочинку; 

- сезонні спортивні центри з плавальними  басейнами; 

                                                          Супутні види використання: 

- пункти першої медичної допомоги; 

- технічні будинки та споруди, пов'язані з обслуговуванням пляжів; 

- майданчики для дитячої гри, манежі для дітей ясельного віку; 

- громадські вбиральні. 

- рятувальні станції; 

- пляжне обладнання: солярії, аеросолярії з тіньовими  навісами, лежаки, шезлонги, 

крісла для відпочинку, тіньові парасольки, тенти, кабіни для переодягання, душові, 

гардероби з роздягальнями, питні фонтанчики; 

- обладнання для занять водними видами спорту; 

- пункти прокату пляжного реманенту; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;  

- скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва. 

                                                Допустимі види використання  

                             (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- тимчасові стоянки човнів; 

- пірси, причали; 

- берегозахисні споруди; 

- малі архітектурні форми. 

       Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог Водного Кодексу       та  ДБН 360 - 92**. 

Рекреаційні зони озеленених територій загального 

 користування (Р-3, Р- 3п). 

        Зони призначаються  для організації повсякденного відпочинку населення.  

                                                     Переважні види використання: 
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- зелені насадження загального користування: міські парки, у т.ч. спеціалізовані: 

спортивні, дитячі, меморіальні, зоологічні, ботанічні, виставкові; 

- лісопарки, гідропарки; 

- сквери; 

- доріжки, майданчики для відпочинку; 

- набережні. 

                                                         Супутні види використання: 

- водні поверхні; 

- допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку; 

- ігрові майданчики; 

- спортивні майданчики; 

- пункти прокату ігрового та спортивного інвентарю; 

- комплекси атракціонів; 

- танцювальні майданчики, дискотеки; 

- літні театри, естради; 

- некапітальні відкриті заклади громадського     харчування; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;  

- скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва. 

                                               Допустимі види використання  

                             (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- пункти надання першої медичної допомоги; 

- підприємства громадського харчування (ресторани, кафе, бари); 

- громадські вбиральні. 

Використання території  зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог Водного Кодексу       та ДБН 360 - 92**. 

                                                        Рекреаційні зони (Р-4, Р-4п). 

Зони призначаються  для  розміщення дач та колективних садів (зелені насадження 

вздовж вулиць, проїздів).  

                                                        Переважні види використання: 

- окремі 1-2 поверхові житлові будинки, дачні та літні (сезонного типу) будиночки, що 

можуть використовуватися для проживання та сімейного відпочинку, щільність забудови 

– 45 чол./га; 

- сади, городи; 

- зелені насадження вздовж вулиць, проїздів; 

- озеленені пішохідні проходи (алеї, бульвари). 

                                                              Супутні види використання: 

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, 

фруктів та овочів; 

- окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки; 

- резервуари для зберігання води; 

- господарські будівлі для зберігання садового  інвентарю; 

- окремо розташовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, 

кафе; 
- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно 

ДБН 360-92**, але не більше, ніж 2 транспортні одиниці на 1 земельну ділянку. 

                                              Допустимі види використання 

                             (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- культові споруди; 

- тимчасові споруди для роздрібної  торгівлі; 

- відділення зв’язку; 

- об'єкти  інженерної  інфраструктури  міського та районного значення.  

       Використання території  зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 
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відповідно до вимог Водного Кодексу        та ДБН 360 - 92**. 

 

                        КУРОРТНІ ЗОНИ (К) 

                                                             Зона санаторіїв (КС). 

Зона санаторіїв КС призначаються для розміщення санаторіїв, санаторіїв –

профілакторіїв для дорослих, для батьків з дітьми. 

                                            Зона установ відпочинку та туризму (КВТ). 

Зона призначається для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, 

оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків. До зони входять 

рекреаційні території, на яких згідно містобудівної документації розміщуються об’єкти 

туристичної інфраструктури. 

                                                       Переважні види використання: 

- туристичні готелі; 

- готельні комплекси; 

- кемпінги; 

- місця для наметів; 

- мотелі; 

- туристичні бази (табори); 

- пансіонати; 

- будинки відпочинку. 

                                                          Супутні види використання: 

-  підприємства торгівлі; 

- підприємства громадського харчування; 

- культурно-видовищні,  мистецькі заклади, заклади дозвілля; 

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди; 

- відділення зв'язку; 

- екскурсійні бюро, агенції; 

- пункти прокату; 

- підприємства побутового обслуговування; 

- малі архітектурні форми; 

- зелені насадження обмеженого користування; 

- квітники, газони. 

                                                 Допустимі види використання 

                                  (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- споруди інженерної інфраструктури, пов’язані  з функціонуванням закладів; 

- громадські вбиральні; 

- гостьові автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів. 

      Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ТР) 

Типи зон транспортної інфраструктури (автомобільного, залізничного, повітряного, 

зв'язку) встановлюються в залежності від виду та параметрів споруд та комунікацій, що 

розміщуються, а також обмежень  на  використання відповідних територій з урахуванням 

вимог щодо попередження їх негативного впливу на довкілля. 

                                         Зони транспортної інфраструктури (ТР-1). 

       До зон входять смуги відводу залізниці. 

Переважні види використання: 

- залізничні станції; 

- смуга відводу залізниці; 

- вантажні станції; 

- підприємства залізничного транспорту; 
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- підприємства з експлуатації, утримання, реконструкції наземних та підземних споруд, 

будівель, залізничного транспорту; 

- інженерне устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху. 

                                                         Супутні види використання: 

- споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів; 

- підприємства з обслуговування транспортних засобів; 

- інженерні споруди; 

- стаціонарні малі архітектурні форми; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення. 

Допустимі види використання: 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

Дозволені види використання, які не порушують вимоги до забудови земельних 

ділянок, що надані підприємствам залізничного транспорту а також ділянок, призначених 

для захисних зелених насаджень та інженерних споруд. 

                                            Зона транспортної інфраструктури (ТР-2). 

Зона формується залізничним, річковим та автовокзалами, іншими об’єктами 

транспорту, територіями терміналів та транспортних вузлів. 

                                                         Переважні види використання: 

- автовокзал, автостанція; 

- об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом, розвитком наземних  та  підземних споруд, будівель, об'єктів транспорту. 

- автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС); 

- станції технічного обслуговування    автомобілів. 

                                                            Супутні види використання: 

- підприємства автомобільного транспорту; 

- багатоповерхові гаражі, наземні і підземні споруди  для тимчасового зберігання 

автотранспорту; 

- автомобільні центри (спеціалізовані торгівельні центри); 

- автодроми; 

- автоклуби; 

- підприємства по обслуговуванню пасажирів  та персоналу; 

- готелі; 

- адміністративні споруди, офіси;  

- підприємства громадського харчування; 

- зелені насадження спеціального призначення;  

- магазини торговельною площею до 40 м
2
; 

- споруди інженерної інфраструктури. 

                                                Допустимі види використання 

                            (потребують спеціального дозволу або погодження): 

Дозволені види використання, які не порушують вимоги до забудови земельних ділянок, 

що надані підприємствам транспорту, а також ділянок, призначених для зелених насаджень. 

                                            Зона транспортної інфраструктури (ТР-3). 

До зони входять території вулиць, майданів, які за містобудівною документацією 

знаходяться в межах червоних ліній. 

                                                    Переважні види використання: 

- території вулиць, майданів; 

- зупинки громадського транспорту  з кіосками продажу проїзних квитків; 

- наземні пішохідні переходи; 

- підземні пішохідні переходи. 

Супутні види використання: 

- інформаційна реклама; 



 

 

Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 51 
       Всього 122 

 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного   призначення; 

- велосипедні доріжки; 

- тротуари;  

- зелені насадження спеціального  призначення. 

- інженерне устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху (турнікети, 

освітлення, світлофори, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, транспортні перетини в 

одному рівні. 

                                             Допустимі види використання  

                          (потребують спеціального дозволу або погодження): 

–  відкриті майданчики для стаціонарного та тимчасового зберігання 

транспортних засобів, але не більше 10 автомашин; 

– стаціонарні малі архітектурні форми. 

        Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ІН). 

                                             Зони інженерної інфраструктури (ІН-1). 

        До зон інженерної інфраструктури входять території, на яких  за містобудівною 

документацією розміщуються головні об’єкти електричних мереж (електричні підстанції). 

Зони формуються в межах комунальних та виробничих територій міста Обухів. 

Переважні види використання: 

-  електричні підстанції; 

                                                         Супутні види використання: 

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд; 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони; 

- зелені насадження спеціального призначення. 

- технологічні проїзди; 

- технологічні проходи; 

                                                Допустимі види використання  

                                (потребують спеціального дозволу або погодження): 

-  автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуго- 

вування об’єктів зони. 

     Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН 360 - 92**. 

                                          Зони інженерної інфраструктури (ІН-2). 

До зон входять території, на яких за містобудівною документацією розміщуються 

головні об’єкти водопроводу, каналізації, тепломереж, газопостачання та інші споруди 

інженерної інфраструктури.  

                                                 Переважні види використання: 

- очисні споруди; 

- водозабірні споруди; 

- насосні станції; 

- ГРС, ГРП, ГЕС, ТЕЦ; 

- котельні;  

- інші споруди інженерної інфраструктури. 

                                                     Супутні види використання: 

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд; 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони; 

- зелені насадження спеціального призначення. 

- технологічні проїзди. 

                                       Допустимі види використання  

                       (потребують спеціального дозволу або погодження): 
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-  автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування об’єктів зони. 

      Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

Зони інженерної інфраструктури (ІН-3). 

          До зони входять території магістральних  інженерних мереж. 
Переважні види використання: 

- інженерні мережи; 

- коридори мереж; 

                                                        Супутні види використання: 

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією інженерних мереж; 

- зелені насадження спеціального призначення. 

      Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ (КС) 

                       Зони розміщення об’єктів 1 класу санітарної класифікації (КС-1). 

Зони створюється для розміщення полів асенізації, утильзаводів і потребує санітарно-

захисних зон – 1000м. 

                                                      Переважні види використання: 

- заводи з виробництва асфальтобетону та інші, згідно з державними санітарними 

правилами; 

- полігони твердих побутових відходів; 

- ділянки компостування твердих побутових відходів; 

- о'бєкти з санітарно-захисною зоною 1000 м. 

                                                        Супутні види використання: 

- об'єкти,  пов'язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд; 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони; 

- зелені насадження спеціального призначення. 

                                        Допустимі види використання  

                       (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування об’єктів  зони;  

- споруди інженерної  інфраструктури. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

                            Зони розміщення об’єктів 2 класу санітарної класифікації (КС-2). 

Зони створюється для розміщення сміттєпереробних підпрємств, полігонів твердих 

побутових відходів і потребує санітарно-захисних зон – 500м. 

                                                 Переважні види використання: 

- сміттєпереробні заводи; 

- полігони твердих побутових відходів; 

- ділянки компостування твердих побутових відходів. 

- об’єкти з санітарно-захисною зоною 500 м. 

 Супутні види використання: 

- об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд; 

- адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони 

- зелені насадження спеціального призначення. 

                                             Допустимі види використання  

                               (потребують спеціального дозволу або погодження): 

-  автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування об’єктів зони; 



 

 

Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 53 
       Всього 122 

 

- споруди інженерної інфраструктури. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360-92**. 

              Зони розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації ( КС- 3, КС-3п) 

Зони створюється для розміщення кладовищ, зливних станцій, ділянок для парників, 

теплиць з використанням сміття, компостування і потребує санітарно-захисних зон – 300 м. 

Переважні види використання 

- діючі кладовища; 

- зливні станції; 

- парники, теплиці. 

-  об’єкти з санітарно-захисною зоною 300 м.  

                                                   Супутні види використання:  

-  об’єкти, що пов’язані з експлуатацією кладовищ;  

-  адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони;  

-  культові споруди;  

-  пункт прокату інвентарю;  

-  зелені насадження спеціального призначення.  

      Допустимі види використання  (потребують спеціального дозволу або погодження):  

-  автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування об’єктів зони;  

-  споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням даної зони;  

-  громадські вбиральні.  

          Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360-92**, Д СанПіН 2.2.2.02899.  

                 Зони розміщення об’єктів 4 класу санітарної класифікації (КС-4).  
          Зони призначаються для розташування механізованих транспортних парків по 

очищенню міста, складів тимчасового збереження утильсировини без її перероблення, 

підприємств з обслуговування автомобілів (вантажні автомобілі, автобуси міського 

транспорту), автогазонаповнювальних компресорних станцій. Режим зони потребує 

санітарно-захисної зони – 100 м. Об’єкти необхідно розміщувати відповідно до їхньої 

функціональної спрямованості та галузевих особливостей.  

                                                Переважні види використання:  

-  склади, бази IV класу шкідливості;  

-  склади, бази V класу шкідливості;  

-  транспортні парки по очищенню міста;  

-  підприємства по обслуговуванню автомобілів;  

- підприємства комунального господарства;  

-  гаражі з санітарно-захисною зоною 100 м;  

-  наземні та підземні паркінги;  

- об’єкти з санітарно-захисною зоною 100 м.  

                                                     Супутні види використання:  

-  об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;  

- адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони;  

-  пожежні депо;  

-  автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування об’єктів зони;  

-  зелені насадження спеціального призначення;  

-  автотранспортне підприємство.  

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):  

-  об’єкти побутового обслуговування та торгівлі, але не більше 20 м2 торгової площі;  

-  споруди інженерної інфраструктури.  
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- Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360-92**.  

                  Зони розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації  (КС-5).  
      Зони призначаються для розташування складських підприємств. Режим зони потребує 

санітарно-захисної зони – 50 м. Об’єкти необхідно розміщувати відповідно до їхньої 

функціональної спрямованості та галузевих особливостей.  

                                             Переважні види використання:  

-  склади, бази V класу шкідливості;  

-  закриті кладовища;  

- оптові ринки;  

-  підприємства по обслуговуванню автомобілів;  

-  пожежні депо;  

-  підприємства комунального господарства;  

-  гаражі з санітарно-захисною зоною 50 м;  

-  станції човнів, елінги.  

-  об’єкти з санітарно-захисною зоною 50 м.  

                                                   Супутні види використання:  

- об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;  

-  адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони;  

-  автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування об’єктів зони;  

-  автостанції;  

-  зелені насадження спеціального призначення;  

-  автотранспортне підприємство.  

                                             Допустимі види використання   

                            (потребують спеціального дозволу або погодження):  

-  магазини (непродовольчого спрямування);  

- підприємства побутового обслуговування;  

-  споруди інженерної інфраструктури.  

         Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360-92**.  

 

                                                     ВИРОБНИЧІ ЗОНИ (В-1) 

                                    Зони підприємств I класу шкідливості (В-1).  
        До зон входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами 

забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 1000 м 

або 1500 м. Зона формується підприємствами I класу шкідливості в межах виробничих 

територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.  

                                             Переважні види використання:  

-  підприємства I класу шкідливості.  

                                               Супутні види використання:  

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;  

-  адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням підприємств;  

-  транспортні комунікації, що пов’язані з функціонуванням даної зони;  

-  споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням даної зони;  

-  зелені насадження спеціального призначення.  

        Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):  

-  стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;  

-  споруди інженерної інфраструктури.  

 Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360-92**.  
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        Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується 

на основі попередніх проектних розробок,  досліджень та проектів обґрунтування 

інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.  

                                 Зони підприємств II класу шкідливості  (В-2).  

         До зон входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами 

забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 500м.  

               Зона формується підприємствами II класу шкідливості в межах виробничих 

територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.  

                                               Переважні види використання:  

- підприємства II класу шкідливості;   

                                     Супутні види використання:  

      -    підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;  

      -  адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням підприємств;  

      -  транспортні комунікації, що пов’язані з функціонуванням даної зони;  

      -  споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням даної зони;  

      -  зелені насадження спеціального призначення.  

                                                  Допустимі види використання  

                              (потребують спеціального дозволу або погодження):            

      - стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;  

      - споруди інженерної інфраструктури.  

       Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360-92**.  

       Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на 

основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що 

отримали позитивні висновки експертизи.  

                                    Зони підприємств III класу шкідливості (В-3).  
        До зон входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами 

забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 300м.  

 Зона формується підприємствами III класу шкідливості в межах виробничих територій, 

передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.  

                                                Переважні види використання:  

-  підприємства III класу шкідливості;  

                                                    Супутні види використання:  

       -   підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;  

       -   адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням підприємств;  

       -  транспортні комунікації, що пов’язані з функціонуванням даної зони;  

       -   споруди інженерної інфраструктури,  що пов’язані з функціонуванням даної зони;  

       -   зелені насадження спеціального призначення.  

                                                  Допустимі види використання 

                                 (потребують спеціального дозволу або погодження):  

       -     стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;  

       -     споруди інженерної інфраструктури; 

       -    підприємства по обслуговуванню автомобілів;  

-  підприємства комунального господарства;  

-  гаражі;   

- наземні та підземні паркінги.  

                                               Супутні види використання:  

-  об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;  

-  адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони;  

-  пожежні депо;  

-  автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для 

обслуговування об’єктів зони;  
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-  зелені насадження спеціального призначення;  

-  автотранспортне підприємство.  

                                                  Допустимі види використання  

                             (потребують спеціального дозволу або погодження):  

-  об’єкти побутового обслуговування та торгівлі, але не більше 20 м
2
 торгової площі;  

-  споруди інженерної інфраструктури.  

- Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360-92**.  

                                    Зони підприємств IV класу шкідливості  (В-4). 

До зон входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами 

забруднення навколишнього середовища і потребують  санітарно- захисних зон – 100м. 

Зона формується підприємствами IV класу шкідливості в межах виробничих територій, 

передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. 

Переважні види використання: 

-  підприємства IV класу шкідливості; 

Супутні види використання: 

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів; 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств; 

- транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- зелені насадження спеціального призначення. 

                                           Допустимі види використання 

                          (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів; 

- споруди інженерної інфраструктури. 

Використання території  зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на 

основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що 

отримали позитивні висновки експертизи. 

                                    Зони підприємств V класу шкідливості (В-5). 

До зон входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами 

забруднення навколишнього середовища і потребують  санітарно - захисних зон – 50м. 

Зони формуються підприємствами V класу шкідливості в межах виробничих територій, 

передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. 

                                               Переважні види використання: 

- підприємства V класу шкідливості. 

                                                  Супутні види використання: 

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів; 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств; 

- транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- зелені насадження спеціального призначення. 

                                        Допустимі види використання  

                       (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів; 

- споруди інженерної  інфраструктури. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ (С). 
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Спеціальні зони передбачаються для розташування об’єктів, які не є сумісними до інших 

об’єктів в територіальних зонах, а створення та використання вказаних зон неможливе без 

встановлення спеціальних вимог. 

                                                 Рекреаційно-меморіальні зони (С-1). 

Зони призначаютья для збереження місць пам’ятних історичних поховань, що 

однозначно виконують рекреаційну та культурну функцію. Як правило, рекреаційно- 

меморіальні території розташовані в зонах дії обмежень за вимогами охорони пам’яток 

культурної спадщини. 

Переважні види використання: 

-  об'єкти пам’ятних історичних поховань. 

Супутні види використання: 

- культові споруди; 

- адміністративні споруди; 

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів; 

- пішохідні доріжки;  

- проїзди; 

- зелені насадження. 

        Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного   призначення. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

Меморіальні зони (С-2). 

        Зони призначаються як для забезпечення умов охорони існуючих меморіальних 

комплексів, так і для організації нових в честь пам’ятних подій. 

                                                     Переважні види використання: 

-  меморіальні комплекси. 

Супутні види використання: 

- культові споруди; 

- адміністративні споруди; 

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів; 

- пішохідні доріжки; проїзди. 

                                         Допустимі види використання 

                        (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

                                               Зони режимних об'єктів зв’язку (С-3). 

Зони призначаються для розташування радіотелевізійних передаючих та 

ретрансляційних центрів, антенних полів, телебашт. 

                                                    Переважні види використання: 

- радіотелевезійний передаючий центр; 

- антенні поля; 

- телебашти. 

                                                      Супутні види використання: 

- контрольно-пропускні пункти; 

- зелені насадження спеціального призначення; 

- адміністративні споруди; 

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів; 

- пішохідні доріжки; проїзди. 

                                         Допустимі види використання  
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                        (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- житлові будинки для проживання особового складу; 

- медичні пункти; 

- підприємства громадського харчування; 

- підприємства побутового обслуговування; 

- спортивні майданчики; 

Використання   території   зони,   розміщення підприємств  і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

                    Зони зелених насаджень в санітарно-захисних зонах   (С-6, С-6п) 

Зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією 

передбачається  організація санітарно - захисних зон. 

До зони  входять озеленені території (зелені насадження спеціального призначення) з 

метою організації СЗЗ  та покращення екологічної ситуації, створення «захисних бар’єрів» 

сельбищних територій від виробничих  та комунальних   об’єктів.  Території  зелених 

насаджень спеціального призначення формуються навколо промислових підприємств, 

кладовищ, магістральних інженерних комунікацій  тощо. 

                                                  Переважні види використання: 

-  водні поверхні; 

- квітники, газони; 

-  пішохідні доріжки; 

- багаторічні зелені насадження. 

                                                     Супутні види використання: 

- транспортні комунікації; 

- споруди  інженерної  інфраструктури; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення. 

                                                    Допустимі види використання  

                                 (потребують спеціального дозволу або погодження): 

- стоянки автотранспортних засобів; 

- торгівельні комплекси; 

- пожежні депо; 

- науково-дослідні лабораторії; 

- підприємства громадського харчування; 

- лазні; 

- адміністративні споруди. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

                   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. 

                                                       Переважні види використання: 

- землі, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі); 

- історико-культурні заповідні території, заповідники; 

- охоронні археологічні території; 

- музеї просто неба; 

- меморіальні музеї-садиби. 

                                                           Супутні види використання: 

- культові споруди; 

- адміністративні  споруди; 

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів; 
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- пішохідні доріжки; проїзди. 

                                                     Допустимі види використання  

                                  (потребують спеціального дозволу або погодження): 

       -    споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

       -    малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення. 

Використання території  зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

                                  Зони земель природно-заповідного фонду (ПЗФ). 

Території з особливими умовами використання за природно - екологічними та 

санітарно - гігієнічними вимогами, обумовленні природоохоронним законодавством. 

Переважні види використання: 

- землі природних заповідників; 

- землі національних природних парків; 

- землі біосферних заповідників; 

- землі регіональних ландшафтних парків; 

- землі пам’яток природи; 

- землі заповідних урочищ; 

- землі ботанічних садів; 

- землі дендрологічних парків; 

- землі зоологічних парків; 

- землі парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 

Супутні види використання: 

- транспортні комунікації; 

- споруди інженерної інфраструктури; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного   призначення. 

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

- стоянки автотранспортних засобів; 

- пожежні депо; 

- науково-дослідні лабораторії; 

- адміністративні споруди. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

ВОДНІ ПОВЕРХНІ (ВП). 

Переважні види використання: 

- природні водойми (озера); 

- водотоки (річки, струмки); 

- штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; 

Супутні види використання: 

- транспортні комунікації; 

- споруди інженерної інфраструктури; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного  призначення. 

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

- стоянки автотранспортних засобів; 

Використання   території   зони,   розміщення підприємств  і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

                                              СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ  (СУ). 
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Сільськогосподарські угіддя — частини землі, що використовуються  для 

сільськогосподарського виробництва. Угіддя розрізняються за природними особливостями і 

призначенням. До основних категорій відносятся: 

                                                Переважні види використання: 

- рілля — землі, що систематично оброблюються і використовуються для посіву 

різноманітних сільськогосподарських культур; 

- багаторічні насадження (сади, виноградники); 

- перелоги (рілля, неороблювані тривалий час землі); 

- сіножаті і пасовища (луки, що використовуються для сіножаті і випасу 

сільськогосподарських тварин). 

Супутні види використання: 

- транспортні комунікації; 

- тимчасові споруди. 

Допустимі види використання 

(потребують спеціального дозволу або погодження): 

- споруди інженерної інфраструктури,  що пов'язані з функціонуванням даної зони; 

- стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів; 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється 

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**. 

 

7. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН (ПІДЗОН) 

 7.1. Загальні містобудівні умови і обмеження  для всіх територіальних зон 

Найменування показника Загальні містобудівні умови та обмеження для всіх 

територіальних зон 

Характеристика об’єкту Місто Обухів Київської області площею  2419,3 га 

Населення міста Обухів  -  33,770 тис.чол. 

Вид об'єкта містобудування Відповідно до переліку переважних, супутніх та 

допустимих видів використання 

Вимоги щодо розроблення у складі 

проектної документації розділу 

«Інженерно-технічні заходи 

цивільного захисту (цивільної 

оборони) 

Згідно дод. 2 до Порядку надання даних для 

проектування об'єктів містобудування, ДБН В 1.2.-4 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони)», ДБН Б.1.1-5 «Склад ,зміст, 

порядок розроблення, погодження та затвердження 

розділу інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у містобудівній  

документації»; 

ДСТУ Н-Б Б.1-19:2013 «Настанова  з виконання 

розділу інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у містобудівній 

документації на мирний час.» 
Особливі умови щодо: 

-благоустрою та озеленення 

земельної ділянки; 

-малих архітектурних форм; 

-елементів зовнішньої реклами; 

-використання підземного простору, 

підвалу, цокольного поверху, 

першого поверху; 

-розташування та використання 

вбудовано-прибудованих 

приміщень; 

За наявності відповідних рішень Виконавчих органів 

Обухіської міської ради з посиланням на номер і дату 

документа 
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-опорядження будівлі/споруди 

(колір та матеріал фасаду тощо); 

-можливості зміни функціонального 

призначення об'єкта, умови зміни 

його окремих елементів чи об'ємно-

планувального та/або об'ємно-

просторового рішення в цілому – 

при намірі провести реконструкцію, 

реставрацію, розширення, технічне 

переоснащення об'єктів 

виробничого призначення, 

капітальний ремонт будівлі/споруди 

Вимоги до територій, будівель, 

споруд, що потрапляють у зону 

впливу об'єкта містобудування в 

разі реалізації наміру про забудову 

В кожному окремому випадку виходячи із 

містобудівної ситуації та виду забудови 

  

   7.2. Містобудівнні умови та обмеження для кожної   територіальної зони (підзони) 

 

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ (Г) 

 

Ділові зони (Г-1) 
 призначаються для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових, 

супутніх до них елементів транспортної інфраструктури (стоянок, паркінгів). В громадських 

зонах також можуть розташовуватись житлові будинки. 

Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та ДБН В.1.2-7  «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначення) та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається згідно з ДБН 360-92**. 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та перед проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ 

Україна від 19.06 1996 р. №173) 
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території  м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 
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історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92** з урахуванням санітарних норм та норм 

інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, профільною нормативною 

документацією та передпроектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з профільними 

ДБН за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначається згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5- «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3 (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 

Навчальні зони (Г-2) 

 призначаються для розташування закладів середньої спеціальної  і вищої 

освіти. Зони вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів 

встановлюються з метою  концентрації освітніх і супутніх до них функцій: 

навчальних, інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та ДБН В.1.2-7  «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначення) та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається згідно з ДБН 360-92**. 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

Згідно з ДБН 360-92та перед проектних розробок. 
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ліній регулювання забудови 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ 

Україна від 19.06 1996 р. №173) 
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92** з урахуванням санітарних норм та норм 

інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, профільною нормативною 

документацією та передпроектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з профільними 

ДБН за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначається згідно з ДБН 360-92** пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5- 

«Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 

«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп 

населення» та згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3 (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 

Культурні та спортивні зони (Г-3) 

призначаються для розташування крупних культурно-мистецьких та спортивно-

видовищних комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів тощо. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та ДБН В.1.2-7  «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначення) та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Максимально допустима Не визначається  
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щільність населення (для 

житлової забудови) 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та перед проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ 

Україна від 19.06 1996 р. №173) 
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92** з урахуванням санітарних норм та норм 

інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з профільними 

ДБН за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92 та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3 (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 

Лікувальні зони (Г-4) 
призначаються для розташування лікарень, поліклінік,амбулаторій, аптек. 

Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та ДБН В.1.2-7  «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначення) та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 
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Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН В.2.2-10 «Заклади охорони здоров’я», ДБН 

В.2.2-18 «Заклади соціального захисту населення» та згідно з 

діючими іншими профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається  

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та перед проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ 

Україна від 19.06 1996 р. №173) 
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92** з урахуванням санітарних норм та норм 

інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з профільними 

ДБН за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3 (при розміщенні в межах територій історико-

культурного призначення) 

Торгівельні зони (Г-5) 
призначаються для розташування магазинів, торгівельних центрів,ринків. 

Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з  діючими іншими профільними НД за 
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типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення», ДБН В.2.2-23 «Підприємства торгівлі»  

та ДБН В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і споруд. 

Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при розміщенні в межах 

територій історико-культурного призначення) та згідно з 

діючими іншими профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН В.2.2-23 «Підприємства торгівлі»,  ДБН 

В.2.2-18 «Заклади соціального захисту населення» та згідно з 

діючими іншими профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається  

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**, та згідно з діючими іншими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-23 «Підприємства торгівлі» 

та згідно з діючими іншими профільними НД за типом об’єкту  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з діючими іншими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92** з урахуванням санітарних норм та норм 

інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3 2008. Склад, зміст, порядок розроблення, 
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погодження та затвердження історико-архітектурних опорних 

планів, спеціальної науково-проектної документації для 

визначення історичних ареалів населених місць України 

 

ЖИТЛОВІ ЗОНИ (Ж) 

у своєму складі містять території, що призначаються для розташування житлових будинків, 

споруд 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 оточуюче середовище. 
Зони садибної забудови (Ж-1) та зони перспективної садибної 

забудови (Ж-1п) 

передбачають розташування одноквартирних житлових будинків до З поверхів із земельними 

ділянками та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків на сусідніх земельних 

ділянках. Допускається розміщення об’єктів обслуговування цієї зони, гаражів для 

збереження автомобілів, споруд інженерно-технічного забезпечення.  
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. Основні положення»; 

ДБН 360- 92** .  Для об’єктів громадської забудови – згідно 

ДБН 360-92**, та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та 

споруди» та  згідно з  іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. 

Основні положення»; ДБН В.1.2-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначення),  та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається згідно з ДБН 360-92**  та згідно з іншими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі Згідно з ДБН 360-92** та Державних санітарних правил 
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відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3  «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів», 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зони блокованої малоповерхової забудови (Ж-2) та зони перспективної 

блокованої малоповерхової забудови (Ж-2п) 
передбачають  розташування зблокованих житлових будинків з виходом з кожної 

квартири на земельну ділянку з поверховістю до 3 поверхів.   

Допускається розміщення об’єктів обслуговування цієї зони, гаражів для 

зберігання автомобілів, споруд інженерно-технічного забезпечення. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. Основні положення»; 

ДБН 360- 92**. Для об’єктів громадської забудови – згідно 

ДБН 360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з  іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. 

Основні положення»; ДБН В.1.2-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначен- ня),  та згідно з іншими діючими профільними НД 

за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається згідно з ДБН 360-92**  та згідно з іншими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

Згідно з ДБН 360-92**, та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 
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до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92**, та згідно з діючими іншими 

профільними НД за типом об’єкту  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3  «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зони змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської 

забудови, а також  змішаної перспективної житлової і громадської  

забудови середньої поверховості (Ж-3 та Ж-3п). 

передбачають розташування багатоквартирних житлових будинків, супутніх об’єктів 

повсякденного обслуговування, некомерційних комунальних об’єктів, а також 

окремих об’єктів загальноміського значення 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. Основні положення»; 

ДБН 360- 92**. Для об’єктів громадської забудови – згідно 

ДБН 360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з  іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 
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Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. 

Основні положення»; ДБН В.1.2-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначення)  та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається згідно з ДБН 360-92**  та згідно з іншими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які  

 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92** та  Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

 

 

 санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 
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спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зони змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської  

забудови, а також  змішаної багатоповерхової перспективної  

житлової і громадської забудови (Ж-4 та Ж-4п). 

передбачають розташування багатоповерхових житлових будинків поверховістю 

вище ніж 5 поверхів, супутніх об’єктів повсякденного обслуговування   населення, 

комунальних об’єктів, окремих об’єктів загальноміського значення. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. Основні положення»; 

ДБН 360- 92**. Для об’єктів громадської забудови – згідно 

ДБН 360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з  іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. 

Основні положення»; ДБН В.1.2-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН Б.2.2-3  (при 

розміщенні в межах територій історико-культурного 

призначення)  та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту. При експериментальному будівництві-

забезпечити науково-технічний супровід 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається згідно з ДБН 360-92**  та згідно з іншими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 
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вишукувань 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ 
 

                                Рекреаційні зони природних ландшафтів ( Р-1) 

  для забезпечення збереженості унікальних природних ландшафтів – об’єктів.                       
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно ДБН 360-92**  

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Визначається у передпроектних розробках 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 
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Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Рекреаційні зони 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 та громадські 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. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно ДБН 360-92**  

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Визначається у перед проектних розробках 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно ДБН 360-92** . 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 
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санітарно-захисні тощо) 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування (Р-3) 

призначаються для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, 

сади, бульвари, міські ліси, водойми. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**. Для об’єктів громадської забудови – 

згідно ДБН 360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з діючими профільними НД за типом 

об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Визначається у перед проектних розробках 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно ДБН 360-92**. 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту та перед проектних 

розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

Згідно ДБН 360-92** та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  
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до суміжних будівель 
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Рекреаційні зони дач та колективних садів(Р-4) 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних 

забудовників України»є Для об’єктів громадської забудови – 

згідно ДБН 360-92**  та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та 

споруди» та згідно з діючими профільними НД за типом 

об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**,  ДБН 79-92 «Житлові будинки для 

індивідуальних забудовників України», ДБН В.1.2-7 «Основні 

вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3  

та згідно з діючими профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно ДБН 360-92** . Віддповідно до перед проектних 

розробок та згідно з діючими профільними НД за типом 

об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Визначається згідно з ДБН 360-92**. 
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Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  ДБН 79-92 «Житлові будинки для 

індивідуальних забудовників України», перед-проектних 

розробок та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту та перед проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН 79-92 «Житлові будинки для 

індивідуальних забудовників України», перед-проектних 

розробок та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту та перед проектних розробок. 
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92** , Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно- пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

 
КУРОРТНА ЗОНА (К) 

 

Зона санаторіїв КС та зона установ відпочинку та туризму КВТ 

призначені для розміщення  санаторіїв, санаторіїв –профілакторіїв для дорослих , для 

батьків з дітьми, а також для розміщення пансіонатів, курортних готелей,  

туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування, парків. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**,  ДБН В.2.2-20  «Готелі», ДБН В.2.2-9 

«Громадські будинки та споруди», СанПіН №173-96 та згідно  
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з діючими профільними НД за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН  В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3  та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Віддповідно до перед проектних розробок та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 
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ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ТР) 
 

Зона транспортної інфраструктури (ТР-1) 

містять території смуг відводу залізниці 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2 «Громадські будинки та 

споруди»,  ДБН В 2.3-1 «Споруди транспорту. Проектування, 

будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних 

споруд залізничного транспорту при швидкісному та 

високошвидкісному русі поїздів» та згідно  з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН  В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3  та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди.Основні 

положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту,  

Відповідно до перед проектних розробок та спеціалізованих 

норм 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм та норм інсоляції 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

Визначаються згідно з ДБН 360-92, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 
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зв'язку будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зона транспортної інфраструктури ТР-2 

До неї відносяться території залізничних і авто вокзалів, морських і річкових вокзалів, 

аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2 «Громадські будинки та 

споруди»,  ДБН В 2.3-1 «Споруди транспорту. Проектування, 

будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних 

споруд залізничного транспорту при швидкісному та 

високошвидкісному русі поїздів» та згідно  з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН  В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека», ДБН В 2.3-1 «Споруди транспорту. 

Проектування, будівництво та експлуатація будівель і 

службово-технічних споруд залізничного транспорту при 

швидкісному та високошвидкісному русі поїздів», ДБН Б.2.2-3  

та згідно з діючими профільними НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди.Основні 

положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту,  

Відповідно до перед проектних розробок та спеціалізованих 

норм 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 
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відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зона транспортної інфраструктури (ТР-3) 

відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній). 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2 «Громадські будинки та 

споруди»,  та згідно  з діючими профільними НД за типом 

об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН  В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека» та згідно з діючими профільними 

НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9  «Громадські будинки та споруди.Основні 

положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.  

Відповідно до перед проектних розробок та спеціалізованих 

норм 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 
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культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3 2008. «Склад, зміст, порядок розроблення, 

погодження та затвердження історико-архітектурних опорних 

планів, спеціальної науково-проектної документації для 

визначення історичних ареалів населених місць України» 
 

 

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ІН) 
 

Зона інженерної інфраструктури (ІН-1, ІН-2). 

відносяться головні об’єкти електромережі, головні об’єкти тепломережі, міжоб’єктні 

котельні, розподільчі об’єкти електромережі 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92** пп. 8.14-8.25 та з урахуванням 

спеціалізованих норм. 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН  В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека» та згідно з діючими профільними 

НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих 

норм 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 
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Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зона інженерної інфраструктури (ІН-3) 

магістральні  інженерні мережі   
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 
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Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92** ,  ДБН В.2.5-67 «Опалення та 

кондиціонування», ДБН В.2.5-74 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування», ДБН В.2.5 – 75 « Каналізація. Зовнішні 

мережі та споруди. Основні положення проектування.»,    

ДБН В.2.5-23:2010. «Проектування електрообладнання об'єктів 

цивільного призначення», ДБН В.2.5-20 «Інженерне 

обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Газопостачання», ДБН В.2.5-39  «Інженерне облажнання 

будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові 

мережі», а також ініші НД в залежності від технологчіного 

процесу та з урахуванням спеціалізованих норм 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення», ДБН  В.1.2-7  «Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека» та згідно з діючими профільними 

НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих 

норм 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** **, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність 
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зв'язку будинків і споруд для маломобільних груп населення» та 

згідно  перед проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**,   ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

 

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ (КС) 
Зона розміщення об’єктів 1 класу санітарної класифікації (КС-1) 

     Для розміщення полів асенізації, утильзаводів і потребує санітарно–захисних зон –  

                                                                    1000 м. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих 

побутових відходів. Основні положення проектування», ДБН 

В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди» та згідно з 

профільним НД за типом об’єкту. 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування», ДБН В.В.1-7 «Основні 

вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з 

профільними НД за типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування» відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 
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Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**,  ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зона розміщення об’єктів 2 класу санітарної класифікації (КС-2) 

Для розміщення скотомогильників із захороненням в ямах, сміттєспалювальних 

та сміттєпереробних  заводів, полігонів твердих побутових відходів, ділянки 

компостування твердих побутових відходів та нечистот  населеного  пункту і 

потребує санітарно–захисних зон –500 м. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих 

побутових відходів. Основні положення проектування», ДБН 

В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди» та згідно з 

профільним НД за типом об’єкту. 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування», ДБН В.В.1-7 «Основні 

вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з 

профільними НД за типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування» відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 
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культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**, діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації (КС-3) 

Для розміщення кладовища, зливних станцій, ділянки для парників, 

теплиць з використанням сміття, компостування і потребує санітарно –захисних 

зон -300 м. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки  Згідно з ДБН 360-92**, ДБН Б.2.2-1 «Кладовища, крематорії та 

колумбарії. Норми проектування» та ДБН В.2.2-9 «Громадські 

будинки та споруди»та згідно з профільним НД за типом 

об’єкту. 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН В.2.4-2 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування», ДБН В.В.1-7 «Основні 

вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з 

профільними НД за типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН Б.2.2-1 «Кладовища, крематорії та колумбарії. 

Норми проектування» та відповідно до перед проектних 

розробока, а  також згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від Згідно з ДБН 360-92**, СанПіН 2.2.2.028- 99 «Гігієнічні 
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об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

вимоги щодо облатування і утримання кладовищ в населених 

пунктах України»,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту  

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**, СанПіН 2.2.2.028- 99 «Гігієнічні 

вимоги щодо облатування і утримання кладовищ в населених 

пунктах України»,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту  
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, СанПіН 173-96,  СанПіН   2.2.2.028-99 

«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ 

в населених пунктах України», інших Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів з 

урахуванням санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту. 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зона розміщення об'єктів 4 класу санітарної класифікації (КС-4) 

Для розміщення бази районного призначення для збирання утильсировини, 

механізованих транспортних парків по очищенню міст, сміттєперевантажувальних 

станцій, складів тимчасового збереження утильсировини без її переробки, 

підприємства по обслуговуванню автомобілів (вантажні автомобілі, а також автобуси 

міського транспорту), автогазонаповнювальних  компресорних  станцій  і  потребує  

санітарно – захисних зон – 100 м. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки  Згідно з ДБН 360-92** , ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі 

підприємств. Параметри», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки 

та споруди», а також згідно з профільними НД за типом 
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об’єкту. 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.В.1-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з профільними 

НД за типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до перед проектних 

розробока, а  також згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди», 

перед проектних розробок та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди»,   

перед проектних розробок та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди», 

інших Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів з урахуванням санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**,  ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації (КС-5) 

Для розміщення підприємств по обслуговуванню автомобілів (легкові 
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автомобілі, крім тих, що належать громадянам, і автобуси, крім автобусів міського 

транспорту) і і потребує санітарно –захисних зон -50 м. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки  Згідно з ДБН 360-92**,  ДБН В.2.2-11 «Підприємства 

побутового обслуговування. Основні положення», ДСТУ Б 

В.2.2-28 «Будівлі підприємств. Параметри», ДБН В.2.2-9 

«Громадські будинки та споруди», а також згідно з 

профільними НД за типом об’єкту. 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-11 «Підприємства 

побутового обслуговування. Основні положення», ДБН В.В.1-7 

«Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та 

згідно з профільними НД за типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-11 «Підприємства 

побутового обслуговування. Основні положення»  та 

відповідно до перед проектних розробока, а  також згідно з 

профільними НД за типом об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди», 

перед проектних розробок та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди»,   

перед проектних розробок та згідно з іншими діючими 

профільними НД за типом об’єкту  
Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди», 

інших Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів з урахуванням санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**,  діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

іншими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення Згідно з Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і 
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необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням 

спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

 
ВИРОБНИЧІ ЗОНИ (В) 

Зони підприємств I класу шкідливості    (В-1) 

призначені для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього 

середовища і потребують санітарно-захисних зон до 1000 м 

 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9 

«Громадські будинки та споруди», ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі 

підприємств. Параметри», ДБН Б.2.4-3-95. «Генеральні 

плани сільськогосподарських підприємств»,ДБН Б.1.1-15 

«Склад і зміст генерального плану населеного пункту», СНиП 

II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», 

СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», СНиП 2.09.03-

85 «Сооружения промышленных предприятий»,  а  також 

згідно з профільними НД за типом об’єкту та в залежності від 

галузевої спрямованості та технологічного процесу  

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.В.1-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», СНиП 2.09.02-85* 

«Производственные здания», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения 

промышленных предприятий»,  та згідно з профільними НД за 

типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри»,БН Б.2.4-3-95. «Генеральні плани 

 сільськогосподарських підприємств», відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 
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охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**  , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

                 Зони підприємств ІІ класу шкідливості (В – 2) 

 призначені для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього 

середовища і потребують санітарно-захисних зон до 500 м 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9 

«Громадські будинки та споруди», ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі 

підприємств. Параметри», ДБН Б.2.4-3-95. «Генеральні 

плани сільськогосподарських підприємств»,ДБН Б.1.1-15 

«Склад і зміст генерального плану населеного пункту», СНиП 

II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», 

СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», СНиП 2.09.03-

85 «Сооружения промышленных предприятий»,  а  також 

згідно з профільними НД за типом об’єкту та в залежності від 

галузевої спрямованості та технологічного процессу.  Для 

об’єктів громадської забудови площа визначається згідно ДБН 

360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди» 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.В.1-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», СНиП 2.09.02-85* 

«Производственные здания», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения 

промышленных предприятий»,  та згідно з профільними НД за 

типом об’єктута  
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Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри»,БН Б.2.4-3-95, «Генеральні плани 

 сільськогосподарських підприємств», відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**  , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

                         Зони підприємств ІІІ класу шкідливості (В- 3)  

призначені для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього 

середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300 м 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 
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Площа земельної ділянки Згідно з ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9 

«Громадські будинки та споруди», ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі 

підприємств. Параметри», ДБН Б.2.4-3-95. «Генеральні 

плани сільськогосподарських підприємств»,ДБН Б.1.1-15 

«Склад і зміст генерального плану населеного пункту», СНиП 

II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», 

СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», СНиП 2.09.03-

85 «Сооружения промышленных предприятий»,  а  також 

згідно з профільними НД за типом об’єкту та в залежності від 

галузевої спрямованості та технологічного процессу.  Для 

об’єктів громадської забудови площа визначається згідно ДБН 

360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди» 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.В.1-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», СНиП 2.09.02-85* 

«Производственные здания», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения 

промышленных предприятий»,  та згідно з профільними НД за 

типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри»,БН Б.2.4-3-95, «Генеральні плани 

 сільськогосподарських підприємств», відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** ** , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 
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відновлення благоустрою) діючими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92** пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5 

«Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно  перед 

проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

                          Зони підприємств IV класу шкідливості В-4  

призначені для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього 

середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м.  
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9 

«Громадські будинки та споруди», ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі 

підприємств. Параметри», ДБН Б.2.4-3-95. «Генеральні 

плани сільськогосподарських підприємств»,ДБН Б.1.1-15 

«Склад і зміст генерального плану населеного пункту», СНиП 

II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», 

СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», СНиП 2.09.03-

85 «Сооружения промышленных предприятий»,  а  також 

згідно з профільними НД за типом об’єкту та в залежності від 

галузевої спрямованості та технологічного процессу.  Для 

об’єктів громадської забудови площа визначається згідно ДБН 

360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди» 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.В.1-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», СНиП 2.09.02-85* 

«Производственные здания», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения 

промышленных предприятий»,  та згідно з профільними НД за 

типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри»,БН Б.2.4-3-95, «Генеральні плани 

 сільськогосподарських підприємств», відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 
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Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**  , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

                  Зони підприємств V класу шкідливості (В-5)  

призначені для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього 

середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9 

«Громадські будинки та споруди», ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі 

підприємств. Параметри», ДБН Б.2.4-3-95. «Генеральні 

плани сільськогосподарських підприємств»,ДБН Б.1.1-15 

«Склад і зміст генерального плану населеного пункту», СНиП 

II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», 

СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», СНиП 2.09.03-

85 «Сооружения промышленных предприятий»,  а  також 

згідно з профільними НД за типом об’єкту та в залежності від 

галузевої спрямованості та технологічного процессу.  Для 

об’єктів громадської забудови площа визначається згідно ДБН 

360-92** та ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди» 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.В.1-7 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека», СНиП 2.09.02-85* 
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«Производственные здания», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения 

промышленных предприятий»,  та згідно з профільними НД за 

типом об’єктута  

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92**, ДСТУ Б В.2.2-28 «Будівлі підприємств. 

Параметри»,БН Б.2.4-3-95, «Генеральні плани 

 сільськогосподарських підприємств», відповідно до перед 

проетних розробок та згідно з профільними НД за типом 

об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** ** , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ (С) 



 

 

Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 97 
       Всього 122 

 

 

Рекреаційно-меморіальна зона (С-1) 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, відповідно до передпроектних 

розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.1.2-7- «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за 

типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до передпроектних 

розробок і згідно з профільними НД за типом об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** ** , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 
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та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

Меморіальна зона (С-2) 

призначені як для забезпечення умов охорони існуючих меморіальних 

комплексів, так і для організації нових в честь пам’ятних подій. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, відповідно до передпроектних 

розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.1.2-7- «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за 

типом об’єкту 

 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

 

Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до передпроектних 

розробок і згідно з профільними НД за типом об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92** ** , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок 

Вимоги щодо забезпечення Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 
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необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

                           Зони режимних об’єктів зв’язку С-3,  

що виділяються для розташування радіотелевізійних передаючих та  ретрансляційних 

центрів, антенних полів, телебашт. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, відповідно до передпроектних 

розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.1.2-7- «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до 

передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за 

типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до передпроектних 

розробок і згідно з профільними НД за типом об’єктута 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту та перед 

проектних розробок. 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**  , діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

діючими профільними НД за типом об’єкту 
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Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92** пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5 

«Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно  перед 

проектних розробок 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

           

  ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ІК) 
 

            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 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно з ДБН 360-92**, відповідно до передпроектних 

розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.1.2-7- «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до перед 

проектних розробок та  згідно з іншими діючими профільними 

НД за типом об’єкту 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до перед проектних 

розробок і згідно з іншими діючими профільними НД за типом 

об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом об’єкту  

Мінімальні відступи від 
об'єкта, який проектується, 

до суміжних будівель 

Згідно з ДБН 360-92**,  перед проектних розробок та згідно з 

іншими діючими профільними НД за типом  

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 
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Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**,  діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок і діючими профільними НД за типом об’єкту 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

 

ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (ПЗФ) 

 

Зони земель природно-заповідного фоду (ПЗФ) 

Території з особливими умовами використання за природно - екологічними та 

санітарно - гігієнічними вимогами, обумовленні природоохоронним законодавством. 
Найменування показника Єдині містобудівні умови та обмеження для кожної 

територіальної зони 

Площа земельної ділянки Згідно ДБН 360-92**  та перед проектних розробок 

Гранично допустима висота 

будівель/споруд 

Згідно ДБН 360-92**  та  перед проектних розробок 

Максимально допустимий 

відсоток забудови 

земельної ділянки 

Згідно ДБН 360-92**. Відповідно до передпроектних розробок 

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту 

Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови) 

Не визначається 

Мінімальні відступи від 

об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній та 

ліній регулювання забудови 

Згідно з ДБН 360-92** та перед проектних розробок 

Планувальні обмеження 

(зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, зони 

охорони ландшафту, межі 

історичних ареалів; 

прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні тощо) 

Планувальні обмеження  відповідно до Схеми зонування 

території м. Обухів, Історико-архітектурного опорного плану 

м. Обухів та згідно з іншими діючими профільними НД за 

типом об’єкту 

Мінімально допустимі 

відстані від об'єктів, які 

проектуються, до існуючих 

Згідно з ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів з урахуванням 

санітарних норм. 
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будинків та споруд 

Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Згідно з ДБН 360-92**,  діючою профільною нормативною 

документацією та перед проектними розробками 

Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для 

будівництва» 

Вимоги щодо благоустрою 

(в тому числі щодо 

відновлення благоустрою) 

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 

4220-VI від 22.12.2011, ДБН 360-92** та згідно з діючими 

профільними НД за типом об’єкту 

Забезпечення умов 

транспортно - пішохідного 

зв'язку 

Визначаються згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та згідно  перед проектних 

розробок і діючими профільними НД за типом об’єкту 

Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-15 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм 

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини 

Відповідно до Історико-архітектурного опорного плану м.  

Обухів, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та 

ДБН Б.2.2-3. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 

спеціальної науково-проектної документації для визначення 

історичних ареалів населених місць України» 

 

8. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА 

ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ КОЖНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЗОНИ 

(ПІДЗОНИ). 

         При зонуванні, розробленні проектної документації, забудові та використанні кожної 

земельної ділянки крім вимог, які витікають з її віднесення до зони певного типу, повинні 

також враховуватись додаткові вимоги, якщо такі встановлені законодавством, державними 

будівельними, санітарними, природоохоронними або іншими нормами залежно від 

природних чи антропогенних особливостей території, де розташована ця земельна ділянка. 

        Ці вимоги (планувальні обмеження) можуть стосуватись окремих земельних ділянок, 

поширюватись на частину території зони або кількох суміжних зон і полягають у обмеженні 

тих видів використання і забудови території, які дозволені у цих зонах. Характер і 

конкретний зміст різних планувальних обмежень наведено у відповідних законодавчих і 

нормативних актах. 

   Межами зон на карті зонування території необхідно вважати: 

- зовнішні адміністративні межі території, щодо якої здійснюється зонування (існуючі 

або запропоновані містобудівною документацією); 

-  червоні лінії вулиць і магістралей, які пролягають по краю запропонованої зони 

(згідно затверджених проектів детального планування, проектів забудови); 

- осьові лінії вулиць і магістралей по краях зон; 

- границі земельних ділянок, які знаходяться на краях зон; 

- границі мікрорайонів, жилих кварталів в червоних лініях; 

- офіційно встановлені границі об’єктів природно-заповідного фонду, курортної зони 

тощо;  

      -   природні рубежі (річки, струмки) тощо. 

Червоні лінії. 

Межі вулиці по її ширині визначаються червоними лініями, які встановлюються 

генеральним планом міста. Червоні лінії  - це умовні лінії, які обмежують територію 

існуючих та проектваних вулиць і відділяють їх від інших територій міста. 
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         Ширина червоних ліній міських та районних вулиць, майданів визначається на підставі 

нормативних документів: 

- ДБН 360-92 ** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень»; 

- ДБН В. 2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». 

    Ширина вулиць у межах червоних ліній становить: 

а) для магістральних вулиць: 

- загальноміського значення безперервного руху - 50-90 м; 

- загальноміського значення регульованого руху - 50-80 м; 

- районного значення 40-50 м; 

б) для вулиць місцевого значення - 15-35 м; 

в) для селищних і сільських вулиць (доріг) - 15-25 м. 

Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком залежно від інтенсивності руху 

транспорту і пішоходів, набору елементів поперечного профілю (проїзних частин, технічних 

смуг для прокладки підземних комунікацій, тротуарів, зелених насаджень та ін.) 

 За статтею №83 (п.3,а) Земельного Кодексу України «Право власності на землю 

територіальних громад» землі загального користування населених пунктів (вулиці, майдани, 

проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження 

та утилізації відходів тощо) належать до комунальної власності і не можуть передаватися до 

приватної власності. 

 Ділянки в межах червоних ліній, що не входять до переліку земель автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства, але вже знаходяться у приватній власності, можуть 

бути примусово відчужені до комунальної власності міста відповідно ст. 83 Земельного 

кодексу України, п. 4, б. 

 Після затвердження розробленої схеми червоних ліній забороняється передавати 

ділянки землі в межах червоних ліній до приватної власності (окрім земель автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства які визначені в статті 71, п.1, п.2 Земельного 

Кодексу України). 

Інженерне обладання 

 Всі роботи з інженерного обладнання міста здійснюються відповідно до 

розробленого генерального плану та розроблених в його розвиток схем або проектів 

інженерних мереж: водопостачання, каналізації, теплопостачання, телефонізації, 

освітлення, проекту вуличного і транспортного розвитку міста, озеленення, охорони  

навколишнього середовища. 

 Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних 

комунікацій, споруд повинна розроблятися з урахуванням повного забезпечення 

мікрорайонів сучасними комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, 

теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, дощовою 

каналізацією, газифікацією, сміттєвидаленням. 

 Забудовникам, які здійснюють реконструкцію і реставрацію існуючих будівель, 

забудову кварталів, необхідно керуватися комплексним проектом інженерного 

забезпечення, який передбачає реконструкцію всіх інженерних комунікацій і споруд з 

урахуванням вимог ДБН і методів їх прокладання в умовах реконструкції проїздів, вулиць, 

набережних, благоустрою парків, скверів і т. ін. 

 При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно 

враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і 

можливість подальшого розвитку, максимальне збереження  дорожніх покриттів і 

підвищення рівня  благоустрою територій, збереження і надійне функціонування 

інженерних комунікацій, безпеку експлуатації і можливість проведення ремонтних робіт, 

максимальне збереження існуючих зелених насаджень. 
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Транспортні комунікації і споруди 

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови в зоні негативного 

впливу транспортних засобів на ділянках, що примикають до магістральних вулиць 

загальноміського значення слід застосовувати відповідні шумозахисні прийоми 

планування, розміщувати спеціальні шумозахисні будинки, застосовувати шумозахисні 

вікна (потрійне засклення, склопакети). 

Заїзд до квартальних територій слід здійснювати не з магістральних вулиць 

загальноміського значення, а з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.  

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїжджої 

частини 4.0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина 

проїжджої частини повинна бути 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.  

Автостоянки слід розміщувати із розрахунку згідно вимог ДБН 360-92** на 

початку під'їзду до багатоповерхових будинків. 

Радіуси кривих на внутрішньо-квартальних проїздах повинні прийматись не менше 

8,0 м, придатних до проїзду сміттєзбиральних і пожежних машин. 

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо 

квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо 

низькорослих порід. 

При будівництві житлових і громадських будівель слід передбачити будівництво 

гаражів підземних, чи наземних вбудованих, чи розташованих окремо. 

 В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для  

зупинок громадського транспорту, АЗС та камери інженерних мереж. В межах червоних 

ліній вулиць можуть розміщуватись також автостоянки, але не за рахунок ширини проїжджої 

частини. 

В межах проїжджої частини магістральних вулиць загальноміського значення 

повинна бути заборонена стоянка транспортних засобів. Зупинки громадського 

транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не 

менше 3,0 м з улаштуванням в'їздних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах 

зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.  

Облаштування в межах червоних ліній ґанків, східців, вітрин з легких 

конструкцій, перепадів висот, окремих входів до нежитлових вбудовано-прибудованих 

приміщень з вулиць допускається на підставі проектних рішень, погоджених управління 

службами архітектури та містобудування за умов забезпечення нормативних вимог 

трасування та утримання інженерних мереж, безпечного та зручного пересування 

інвалідів у візках, людей з дитячими візками та пішоходів. 

В межах червоних ліній забороняється розміщення об’єктів нерухомості та 

прибудов до існуючих будинків та споруд, за виключенням випадків, передбачених 

чинним законодавством або державними будівельними нормами. 

 В зонах малоповерхової індивідуальної забудови для зберігання автомобілів слід 

будувати гаражі на території садиб, а перед входами до садиби можна будувати автостоянки, 

але не за рахунок тротуарів. В разі, коли для садибної забудови використовуються вигрібні 

ями, біля них слід будувати стоянки асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і 

проїжджої частини вулиць. 

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід передбачати 

автостоянки з в’їздними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м, але не менше 3,5 м. 

Санітарно-захисні зони від промислових підприємств. 

 Відповідно до нормативних документів – промислові та інші об’єкти, що є 

джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та 

біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні 

відокремлюватись від житлової забудови СЗЗ. 
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СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови,  

ділянок громадських установ, будинків і споруд, в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-

профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, 

а також територій парків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального 

користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, 

садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів СЗЗ встановлюються: 

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення 

атмосферного повітря; 

       -  для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, 

вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючих випромінювань та інших шкідливих 

факторів, - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, 

механізми), що створює ці шкідливості; 

       - для теплових електростанцій, промислових та опалюваних котелень – від димарів та 

місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму; 

       - для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також 

сільськогосподарських підприємств – від межі об’єкту; 

      - на зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні 

шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи. 

          СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної 

території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна 

класифікація підприємств, виробництв та об’єктів. 

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від промислових підприємств і 

виробництв, сільськогосподарських об’єктів, об’єктів комунального призначення, 

природоохоронних об’єктів. Усі вони відносяться до І–V класу шкідливості, для яких 

нормативні СЗЗ становлять від 1000 до 50 м. СЗЗ деяких підприємств, сільськогосподарських 

та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.  

       Санітарно-захисні зони промислових підприємств поділяються: 

I класу- СЗЗ 1000-3000 метрів; 

II класу- СЗЗ 500 метрів; 

III класу- СЗЗ 300 метрів; 

IV класу- СЗЗ 100 метрів; 

V класу- СЗЗ 50 метрів; 

В межах СЗЗ не допускається розміщення нових: 

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, 

будинків для приїжджих; 

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-

профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі 

стаціонарами; 

- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств; 

- охоронних зон джерел водопостачання, водорозбірних споруд та споруд 

водорозподільної мережі; 

        Не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції, 

худоби земель СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами. 

   У СЗЗ допускається розташування: 

- пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, 

управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні 

училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, 

поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та 

прилеглих підприємств; 
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       -  приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств, 

стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, 

електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, 

водоохолоджувальні споруди, споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди 

оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ. 

           Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід 

розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з 

першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.  

 

Санітарно-захисні зони від інженерних комунікацій. 

            В межах встановлених охоронних зон газопроводів забороняється: 

- споруджувати житлові, громадські та дачні будинки; 

- розташовувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-

мастильних матеріалів; 

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, 

садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу 

автошляхів І-V категорій та залізниць; 

- влаштовувати будь - які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що 

спричиняють корозію; 

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського 

транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням 

людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та 

інше.  

            Відстань газопроводів високого тиску (більш 3 до 6 кгс/см
2
) від 

- фундаментів будівель – 9 м; 

- автомобільних доріг – 2,5 м; 

- залізничних доріг – 7 м; 

- трамвайних колій – 3 м. 

           Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, 

розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються 

охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту. 

           Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних 

мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами 

пожежної охорони та санітарного нагляду. 

           В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється: 

- будувати житлові, громадські та дачні будинки; 

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних 

матеріалів; 

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки 

громадського транспорту; 

-  здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних 

зонах ПЛ електропередачі напругою 330 кВ і вище.  

            В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно, якщо 

затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих 

земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і 

відкритих стоянок легкових транспортних засобів.  Відстань по горизонталі від проекції 

крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, 

які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці параметрів охоронних та СЗЗ 

ліній електропередач. 
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            В охоронних зонах ПЛ напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами 

власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних 

гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із 

вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони. Технічні умови 

повинні містити вимоги   чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, 

пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.  

                       Таблиця параметрів охоронних та СЗЗ ліній електропередач. 

Тип ліній 
Напруга, 

кВ 

Охоронна 

зона, м 

Санітарно

-захисна 

зона 

Відстань по 

горизонталі від 

проекцій крайніх 

проводів при їх 

найбільшому 

відхиленні до 

найближчих частин 

будинків і споруд, які 

виступають, та 

гаражів, м 

Повітряна лінія 

електропередачі (ПЛ) 

До 20 

включно 
10  2 

–“– 35 15  4 

–“– 150 25  5 

–“– 330 30  8 

Кабельна лінія 

електропередачі в 

ґрунті 

До 220 

включно 
1  - 

Кабельна лінія 

електропередачі у воді 

До 220 

включно 
100  - 

Трансформаторна 

підстанція, 

розподільний пункт, 

пристрій 

До 220 

включно 

3 (від 

огорожі) 
 - 

        До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, 

що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження 

електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів визначаються 

спеціальними розрахунками відповідно діючих нормативних документів. 

Санітарно-захисні зони від кладовищ. 

 В СЗЗ від кладовища (300 м) заборонено користуватися водою з колодязів та 

підземних джерел, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що 

вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження 

включаються до містобудівних  паспортів відповідних ділянок. 

Водоохоронні зони. 

Для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, 

засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення 

коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм 

встановлюються водоохоронні зони. 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності, що 

регулюється. 

На території водоохоронних зон забороняється: 

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 
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3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, 

пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки. 

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і 

гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок за 

погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища, 

водного господарства та геології. 

Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 

проектами. 

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення 

господарської діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Виконавчі комітети місцевих Рад зобов'язані доводити до відома населення, всіх 

заінтересованих організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережних захисних 

смуг, а також водоохоронного режиму, який діє на цих територіях. 

Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за 

додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами 

місцевих Рад і державними органами охорони навколишнього природного середовища. 

Прибережні захисні смуги 

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та 

збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в 

межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм 

уздовж урізу води (у меженний період) шириною: 

– для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 

метрів; 

– для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 

гектари - 50 метрів; 

– для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. 

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної 

захисної смуги подвоюється. 

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з 

урахуванням конкретних умов, що склалися. 

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна 

смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. 

Обмеження господарської діяльності в прибережних  

захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах. 

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої 

господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах 

забороняється: 

          -    розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також  

садівництво та городництво; 

-    зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

-    влаштування літніх таборів для худоби; 

-   будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у 

тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

-     миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

-   влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо 

при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не 

відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних 

захисних смуг. 
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 Території, що потрапляють в охоронні  

зони пам’яток археології та архітектури. 

         Межі зон охорони культурної спадщини визначені розділом генерального плану 

«Охорона культурної спадщини», розробленого по матеріалам «Історико-архітектурного 

опорного плану. 

          Відповідно до чинного законодавства, в межах зон охорони пам’ятників земельні 

ділянки можуть знаходитися в користуванні існуючих землекористувачів, на яких 

покладається відповідальність за дотримання режиму, встановленого для зон охорони. 

          В межах зон охорони пам’яток археології забороняється проведення земельних, 

будівельних та інших робіт без попередніх археологічних досліджень та погодження з 

державними органами охорони пам’яток. 

         Заходи по виявленню, дослідженню, фіксації та охороні пам’яток археології 

фінансуються за рахунок організацій, які здійснюють будівельні роботи. 

         Дозвіл на проведення будь-яких робіт в межах охоронних зон  видається обласною 

археологічною інспекцією. Крім того, кожному землевласнику, ділянка якого потрапляє у 

відповідну зону, видається охоронне зобов’язання, де вказано всі вимоги до власника або 

орендаря ділянки стосовно охорони та використання даної ділянки. 

         Всі вищевказані вимоги до використання ділянок, що потрапляють в охоронні зони, 

також (перш за все) відносяться до тих ділянок, які потрапляють на територію, яка 

безпосередньо є територією пам’яток археології. 

 

  

                                       9.  ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ЗОНІНГУ. 

 

Види будівництва. 
Для таких видів будівельних змін нерухомості, які за своєю метою, характером та 

об'ємом за будь-яких умов не призведуть до порушень правил зонування, обов'язкових 

нормативів та стандартів (список таких видів будівельних змін готується УМіА, погоджується 

Комісією по забудові та землекористуванню, погоджується міським головою) не потрібно 

одержання зонального  погодження та дозволу на виконання будівельних робіт 

 До вказаних видів зміни нерухомості відносяться, такі зміни,: як поточний ремонт, 

некапітальні перебудови та внутрішнє перепланування, зміна обладнання (при умові, що це 

не знизить рівня безпеки і не пов’язано зі змінами несучих конструкцій об’єкту), внутрішні 

оздоблювальні роботи,  інші незначні зміни нерухомості. 

 Всі інші види будівництва потребують загального або спеціального зонального 

погодження. 

 Загальне зональне погодження отримується для тих видів будівництва та використання 

території, які входять до списків переважних видів забудови та іншого використання 

земельних ділянок у межах окремих зон. 

 Спеціальне зональне погодження потрібно для тих видів будівництва, які вказані в 

окремому списку відносно відповідних зон. 

            Одержання зонального погодження (загального або спеціального) є основою для 

підготовки проекту рішення про надання дозволу на будівництво об'єкту містобудування. 

 Рішення про дозвіл на будівництво після затвердження його міським Головою 

передається замовнику. Це дає право замовнику на отримання вихідних даних на 

проектування, здійснення проектно-пошукових робіт та в подальшому отримання дозволу на 

виконання будівельних робіт. 

Загальні зональні погодження 

 Загальне зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника 

нерухомості містобудівним та іншим умовам, що встановлені Правилами для відповідних зон. 

 Загальні зональні погодження можуть проводитись: 
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 в процесі переговорів адміністрації міста з особою (фізичною або юридичною), яка 

подала заяву на одержання у власність земельної ділянки, у випадку, коли заявник має 

намір підтвердити відповідність своїх будівельних намірів містобудівним та іншим 

умовам та вимогам; 

 до/або в процесі підготовки проектної документації з метою одержання дозволу на 

виконання будівельних робіт. 

 Заявка повинна містити: 

 заяву про надання загального зонального погодження;  

 необхідну інформацію про земельну ділянку або інший об'єкт нерухомості та умови їх 

власності; 

 схему забудови ділянки;  

 означення всіх існуючих об'єктів та об'єктів, які передбачено спорудити, 

характеристику цих об'єктів (загальна площа, поверховість, характер використання і т. 

ін.), можливість підключення їх до мереж інженерно-технічного забезпечення, інші 

характеристики; 

 документ, який підтверджує внесення установленої плати за обробку заявки.  

 Форма заявки на одержання загального зонального погодження затверджується 

міським Головою і включається в додоток даної записки. 

 При отриманні заявки на зональне погодження служба реалізації Правил: 

 у випадку комплектності, реєструє заяву; 

 готує письмові висновки по суті запиту (комплексний висновок); 

 у випадках, коли земельна ділянка, або інший об'єкт нерухомості, розміщені в межах 

розповсюдження обмежень за вимогами охорони пам'ятників історії та культури, 

екологічними, водоохоронними, інженерно-геологічними та іншими вимогами (див. 

Схему розповсюдження обмежень), заявка на зональне погодження направляється у 

відповідні інстанції (по необхідності) запити на подання письмових висновків за 

установленим порядком. 

 Письмові висновки служб надаються у встановлений термін (15 днів). 

 На основі висновків наданих службою, приймається рішення про надання, або не 

надання загального зонального погодження. 

 Базою для надання загального зонального погодження повинні бути: 

 відповідність будівельних намірів заявника даним Правилам, обов’язковим 

нормативам та стандартам; 

 відсутність можливості шкоди, що може бути заподіяна при реалізації будівельних 

намірів заявника природному, історико-культурному середовищу, правам власників 

суміжних володінь, або об’єктів нерухомості, що розміщені поблизу, іншим фізичним 

та юридичним особам. 

 Відмова у наданні загального погодження може бути оскаржена в Комісію по забудові 

та землекористуванню, яка приймає відповідне рішення. Відмова Комісії по наданню 

загального зонального погодження може бути оскаржена в суді. 

 

Спеціальні зональні погодження. 

 1. Будівництво об’єктів містобудування пов'язане з тими видами їх використання, які 

окремо перераховані в списках для кожного типу територіальних зон, потребують 

спеціального зонального погодження.  Спеціальні зональні погодження потребують 

проведення обговорення з залученням громадськості (громадських слухань). 

 Вказані погодження можуть проводитись: 

 на стадії первинного надання міськими органами влади прав на земельні ділянки 

фізичним та юридичним особам; 
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 на стадії, яка передує одержанню власниками об'єктів нерухомості дозволів на 

будівництво. 

 2. Заявка на одержання спеціального зонального погодження направляється в службу 

реалізації зонінгу на ім'я головного архітектора міста. Заявка повинна містити: 

 заявку про надання спеціального зонального погодження шляхом обговорення з  

залученням громадськості; 

 необхідну інформацію про земельну ділянку або інший об'єкт нерухомості та умови її 

власності; 

 схему забудови ділянки, означення всіх існуючих об'єктів та об'єктів, що 

передбачено збудувати або змінити; їх характеристики (загальна площа, 

поверховість, висота і т. д.), розміщення відкритих просторів, місця паркування 

автомобілів; 

 загальну інформацію про об'єми ресурсів, що будуть споживатися  на 

запланованих об'єктах (енергозабезпечення, водоспоживання, чисельність працівників, 

вантажоперевезення, необхідність в під'їзних залізничних коліях та ін.), про вплив 

об'єкту на оточуюче середовище (об'єм викидів в атмосферу, кількість відходів 

виробництва та ступінь їх шкідливості і т. ін.), про перспективну кількість відвідувачів, 

та необхідну кількість місць для паркування автомобілів; 

 техніко-економічні обґрунтування розміщення об'єкту саме в обумовленому заявкою 

місці (містобудівне обґрунтування). 

 Форма заявки затверджується міським головою. 

 3. При одержанні заявки служба реалізації зонінгу: 

 у випадку комплектності документів, реєструє заявку; 

 готує письмові висновки по суті питання (комплексний висновок); 

 у випадках, коли земельна ділянка, або інший об'єкт нерухомості, розміщені в межах 

розповсюдження обмежень за вимогами охорони пам'ятників історії та культури, 

екологічних, водоохоронних, інженерно-геологічних та інших вимог (див. Схему 

розповсюдження обмежень), УМіА (служба реалізації зонінгу) направляє у відповідні 

інстанції (по необхідності) запит про надання письмових висновків в установленому 

порядку. 

 Письмові висновки служб надаються у встановлений термін (15 днів). 

 4. Рішення про надання спеціальних зональних погоджень приймаються Комісією по 

забудові та землекористуванню за результатами розгляду письмових висновків та 

обговорення з залученням громадськості, яке проводиться в порядку визначеному 

Положенням про проведення обговорень. 

 При підготовці проекту рішення про надання погодження, Комісія повинна 

переконатись в тому, що зміна об'єктів нерухомості, що пропонується, задовольняє таким 

принципам: 

 не суперечить основним положенням генерального плану розвитку міста; 

 відповідає вимогам зонінгу; 

 не утискує права жителів міста і власників, чиї об'єкти нерухомості розташовані на 

території міста; 

 за фізичними параметрами відповідає профільним типам об'єктів зони. 

          Рішення про надання спеціального зонального погодження затверджується міським 

Головою на основі рекомендації Комісії. 

 Спеціальне зональне погодження може бути надане з вимогами провести 

коригування будівельних намірів замовника або без зауважень. 

 5. Рішення про надання спеціальних зональних погоджень або про відмову повинно 

бути представлене в термін не пізніше 30 днів з дня подачі відповідної заявки. Виняток 

становлять ті випадки, коли існує інша домовленість з замовником про терміни.  
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 Спеціальні зональні погодження діють на протязі двох років з дня його надання У 

випадках, коли будівництво не було розпочате у зазначений термін, по закінченні строку дії 

спеціального зонального погодження, необхідне повторне його підтвердження. 

 

Реалізація правил зонування. 

 1. Фізична або юридична особа яка є власником, користувачем, орендатором земельної 

ділянки, розташованих на ній будинків і споруд, і має намір здійснити капітальне будівництво, 

добудову, перебудову, капітальний ремонт будівель і споруд, благоустрій на земельній ділянці, 

змінити існуючий або запровадити новий вид використання земельної ділянки (крім земель 

визначених чинним законодавством), будинків і споруд, повинна: 

 ознайомитись з вимогами зонінгу щодо використання і забудови території у зоні, де 

знаходиться його ділянка; 

 одержати умови забудови та використання земельної ділянки, визначені зонінгу (у разі 

відсутності у власника Паспорту земельної ділянки); 

 забезпечити розробку ескізного проекту розміщення будівель чи споруд та ескізного 

проекту будівлі (споруди); 

 надати заявку на одержання зонального погодження; 

 одержавши зональне погодження (загальне або спеціальне), замовник подає заявку 

(громадянин) або звертається з клопотанням (юридична особа) про надання дозволу на 

будівництво. 

 Заява надається на ім'я міського голови. Разом з заявою надаються: 

 рішення про надання зонального погодження (в його складі комплексний 

висновок); 

 документи, що засвідчують право власності чи користування земельною 

ділянкою, або документи про згоду власника земельної ділянки на забудову ділянки. 

 Проекти рішення про надання дозволу на будівництво готується УМіА протягом 

місяця від дня звернення заінтересованої особи.  

 Громадяни або юридичні особи, що мають бажання і право одержати земельну 

ділянку безоплатно чи придбати її у власність, оренду або у користування з земель міста, 

які перебувають в державній або комунальній власності, повинні: 

 ознайомитися з вимогами зонінгу щодо використання та забудови території, де 

розташована бажана ділянка або уточнити (з урахуванням вимог зонінгу стосовно 

інших зон) бажане розташування ділянки та дозволені види її використання; 

 одержати умови забудови і використання вказаної земельної  ділянки (ситуаційний 

план, план меж земельної ділянки та суміжних з ним, дозволені види використання  

земельної ділянки,  забезпечення  її  інженерною,  транспортною, соціальною 

інфраструктурою, перелік та розміщення планувальних обмежень), що визначені 

Правилами; у випадку, коли ділянка з земель державної або комунальної власності 

купується фізичною особою або юридичною особою для здійснення на ній 

підприємницької діяльності, замовник, поряд з вищевказаною інформацією, отримує 

перелік земельних ділянок, які визначені радою, як такі, що підлягають 

першочерговому продажу; 

 забезпечити розробку ескізного проекту розміщення будівлі (споруди) на ділянці та 

ескізного проекту самої будівлі; 

 одержати загальне або спеціальне погодження; 

 одержавши загальне зональне або спеціальне зональне погодження, замовник подає 

заяву (громадянин) або звертається з клопотанням (юридична особа) про надання 

земельної ділянки під перспективне будівництво або реконструкцію, та заяву про 

надання дозволу на будівництво. 

 Разом з заявою подаються: 

 рішення про надання зонального погодження (в його складі – комплексний висновок); 
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 інші документи (при необхідності). 

 На основі заяви, та зонального погодження (комплексного висновку), міська виконавча 

влада приймає рішення про надання ділянки у власність (оренду) шляхом прямої домовленості, 

через конкурс, або аукціон. 

 У разі проведення приватизації або придбання права на оренду земельної ділянки на 

конкурентних засадах, умови забудови і використання земельної ділянки (Паспорт 

ділянки) подаються всім його учасникам (див. Положення про проведення конкурсів, 

аукціонів), а рішення про передачу землі приймається за результатами конкурсного заходу. 

 2. Громадяни або юридичні особи, які мають намір і право придбати у власність або 

одержати у оренду чи користування земельну ділянку, яка перебуває у власності іншої 

фізичної чи юридичної особи, і змінити при цьому вид її використання повинні: 

 ознайомитись з вимогами зонінгу щодо використання і забудови території у зоні, де 

розташована вказана ділянка, або уточнює (з урахуванням вимог правил стосовно 

інших зон) бажане розташування ділянки та можливі види її використання; 

 одержати умови використання і забудови земельної ділянки; 

 погодити з власником земельної ділянки або землекористувачем конкретні умови її 

вилучення (викупу), в тому числі, продажну ціну, якщо йдеться про придбання її у 

власність; 

 в разі наміру будівництва, забезпечити ескізну розробку проекту будівель, 

включаючи план розміщення будівель на ділянці; 

 одержати загальне або спеціальне зональне погодження; 

 одержавши загальне або спеціальне зональне погодження та рішення про дозвіл на 

будівництво; 

 подати заяву (громадянин) або звернутись з клопотанням (юридична особа) про надання 

ділянки у власність. До заяви прикладається пакет документів та умови вилучення 

(викупу) ділянки. 

 Разом з заявою подаються: 

 рішення про надання зонального погодження (в його складі – комплексний висновок); 

 інші документи (при необхідності). 

 3. На основі дозволу на будівництво замовник отримує вихідні  дані  для 

проектування та ведення геодезичних зйомок. 

Порядок зміни використання земельної ділянки, яка перебуває у власності 

(користуванні) фізичних та юридичних осіб. 

(відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, статті 15 Закону України "Про оренду 

землі", статей 19, 24 Закону України "Про планування і забудову територій ", "Порядку зміни 

призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 502) 

 1. Зацікавлена особа, яка є власником (користувачем) земельної ділянки і має намір 

змінити вид її використання на інший повинна: 

 ознайомитись із списком переважних та допустимих видів забудови та іншого 

використання земельних ділянок, встановленим даними Правилами для зони, в якій 

знаходиться земельна ділянка заявника; 

 отримати виписку з зонінгу про приналежність сучасного та перспективного 

використання ділянки до списків переважних або допустимих видів. 

 2.Подати заяву на ім'я міського голови про намір змінити вид використання 

земельної ділянки. До заяви додаються: 

 документ, що засвідчує право власності або право користування земельною ділянкою; 

 для землекористувача – документ про згоду власника цієї ділянки на зміну виду її 

забудови та іншого використання; 
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 обґрунтування необхідності та можливості зміни виду використання земельної ділянки на 

інший (містобудівне обґрунтування). 

 3. Після реєстрації, заява подається в ВАіМ, де: 

3.1. У разі зміни переважного виду використання на переважний, готується проект рішення 

міськвиконкому про надання заявнику дозволу на зміну використання земельної ділянки; 

3.2. У разі зміни переважного виду на допустимий, готуються матеріали для 

спеціального  зонального погодження і після одержання позитивного зонального 

погодження – проект рішення міськвиконкому про надання заявнику дозволу на зміну 

використання земельної ділянки; 

3.3. У разі зміни допустимого виду використання на допустимий – процедура аналогічна п.  

3.4. При негативному висновку ВАіМ готує та подає міському голові проекти вмотивованої 

відповіді заявнику про неможливість надання йому дозволу на зміну виду використання 

земельної ділянки  або про необхідність пройти процедури внесення доповнень до Правил. 

Надання вихідних даних для проектування. 

1. Зацікавлена особа на основі дозволу на будівництво перед здійсненням проектних 

робіт отримує вихідні дані для проектування об'єкта містобудування.  

2. Надання вихідних даних у встановленому обсязі (за винятком завдання на 

проектування) забезпечується виконкомом міської ради не більше як у 

двомісячний термін. Підготовка та комплектування вихідних даних здійснюється 

уповноваженими на це підприємствами, установами та організаціями на 

госпрозрахункових засадах. Розмір плати за надання архітектурно-планувального 

завдання та технічних умов визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

3. Вихідні дані не можуть включати витяги або окремі положення з державних 

будівельних та інших норм та стандартів. 

4. До складу вихідних даних входять: 

 завдання на проектування та архітектурно-планувальне завдання, які заповнюються 

відповідно до Правил та містять інформацію та вимоги, обумовлені Правилами, 

іншими обов'язковими нормативними актами; 

 технічні умови підключення ділянки до інженерних мереж; 

 викопіювання з генплану або іншої містобудівної документації; 

 інші матеріали (за необхідністю). 

5. Погодження вихідних даних в разі необхідності з підприємствами, установами та 

організаціями, що надають технічні умови, або отримання додаткових даних від них 

здійснюється управлінням містобудування і архітектури. 

6. Для проектування об'єктів, які за правилами зонінгу належать до переважних видів 

забудови відповідної зони, як вихідні дані використовуються дані зонального 

погодження (при умові наявності граничних параметрів) та технічні умови щодо 

інженерного забезпечення об'єкта. Архітектурно-планувальне завдання у цьому 

випадку не надається. 

7. Архітектурно-планувальне завдання надається органами містобудування та 

архітектури на вимогу замовника у місячний строк для проектування об'єктів, що 

за Правилами належать до допустимих видів забудови земельних ділянок. 

Архітектурно-планувальне завдання базується на умовах і обмеженнях забудови 

земельної ділянки запропонованого будівництва, які додаються до комплексного 

висновку. До архітектурно-планувального завдання не можуть бути включені 

вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об'єкта містобудування, його 

внутрішнього оздоблення, інші умови та вимоги, якщо вони не випливають з положень 

актів законодавства, державних стандартів,  норм і правил, затвердженої 

містобудівної документації, не зумовлені необхідністю збереження характеру 

існуючої забудови,  довкілля і охорони пам'яток історії та культури. 
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8. Технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування 

надаються відповідними підприємствами, установами та організаціями на вимогу 

замовника у п'ятнадцятиденний строк. 

9. В разі намірів реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єкта містобудування 

до заяви крім зазначених у п. 5 цієї глави додається документ, який засвідчує право 

власності замовника на об'єкт містобудування або при відсутності такого права – 

посвідчує згоду власника на здійснення будівельних робіт, а також характеристика 

намірів замовника щодо реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта 

містобудування (в тому числі зміни функціонального призначення, можливого 

перепланування). 

10. Для об'єктів які являють собою підвищену екологічну небезпеку, вихідні дані для 
проектування об'єкта видаються на підставі позитивного висновку екологічної 

експертизи. Зазначену експертизу організують і здійснюють відповідні управління 

міськвиконкому на стадії зонального погодження. Перелік об'єктів, які являють собою 

підвищену екологічну небезпеку, затверджено постановою КМУ від 27.02.95 № 554. 

11. Для одержання технічних умов замовник звертається до організації, уповноваженої 

до підготовки технічних умов, із заявою (або безпосередньо звертається до організації, 

уповноваженої до підготовки технічних умов, із заявою (або безпосередньо звертається 

до організацій, підприємств, установ, що надають технічні умови), та подає такі 

документи: 

 план земельної ділянки; 

 опитувальні листи встановленої форми, в яких подаються відомості про розрахункові 

параметри об'єкта містобудування (ємкість, обсяги потреб води, тепло-, електроенергії 

тощо), підписані замовником та проектувальником; 

 для об'єктів промислового призначення – технічне завдання замовника, яке містить 

основні техніко-економічні параметри об'єкта (у разі необхідності). 

 Замовник визначає стадійність розроблення проектної документації з урахуванням 

рекомендацій ВАіМ визначає проектну організацію, яка має відповіднх виконавців. 

Відомості про замовника та обрану проектну організацію заносяться до АПЗ та ТУ. 

 У разі, якщо об'єкт будується за рахунок державних коштів, замовник визначає 

проектну організацію виключно за результатами тендеру, у відповідності до чинного 

законодавства. 

10. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРАТЕІЧНОГО 

РОЗВИТКУ М. ОБУХІВ 

1. Місто прагне і надалі розвивати промисловий комплекс, який має бути 

конкурентоспроможним та позиціонуватиме місто як економічний центр Обухівського 

району.  Розроблення та реалізація плану зонування (Зонінг) території м. Обухів, як особливо 

важливої містобудівної документації,  дозволяє суттєво вплинути на розвиток міста. 

Генеральним планом,  планом зонування території м. Обухів, іншими містобудівними 

документами передбачено нарощуваня обсягів житлово-комунального та промислового 

будівництва для максимального задоволення потреб його мешканців. 

2. Місто прагне забезпечити сталий розвиток через активне залучення інвестицій на 

територію міста, у тому числі сприяти інноваціям, застосуванню сучасних технологій 

виробництва та управління. 

3. Міська влада здійснює заходи, направлені на диверсифікацію економіки, 

створюючи сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу та залучення 

інвестицій. 

4. Місто впроваджує ефективні інструменти місцевого економічного розвитку, які 

базуються на ефективній співпраці та партнерстві влади, громади та бізнесу. Активно 
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залучає до управління містом молодь та розвиває духовний і творчий потенціал населення, 

спираючись на історичні, мистецькі, творчі та сучасні конкурентні переваги міста. 

5. Місто опікується збереженням та розвитком трудових ресурсів у місті. А саме – 

створює нові робочі місця та комфортні умови для проживання мешканців. 

6. Місто розвиває основу енергетичного та ресурсного забезпечення виробничих 

процесів інвестиційної діяльності. З цією метою розвиває комунальну інфраструктуру на 

підставі впровадження проектів енергоефективності та енергозбереження, підвищує якість 

надання комунальних послуг, сприяє розвитку ринку надавачів житлово-комунальних та 

комунальних послуг, вдосконалює менеджмент житлово-комунального господарства. 

7. Місто, в першу чергу, прагне досягти високих стандартів якості життя в 

результаті підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки та збільшення обсягів 

власних доходів місцевого бюджету, які можна спрямовувати на реалізацію міських 

соціальних програм. 

8. Міська влада здійснює заходи, направлені на підвищення соціальних стандартів 

якості життя, як ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини 

та розвиток молодіжного творчого потенціалу.  

11. ДОДАТКИ   

                                                Додаток 1. 

          Рішення Обухівської міської ради щодо розроблення Проекту «ДК 021:2015 - 

71410000-5. Послуги у сфері містобудування «Розроблення плану зонування (Зонінг) 

території міста Обухів Київської області». 

                                                                                                                                  Додаток 2. 

 

          «ПОГОДЖЕНО»     «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

        Директор ТОВ НВПФ «Будіндсервіс»                     Голова Обухівської міської ради 

              ___________  Старчук Я. В.        _____________ Левченко О. М. 

            «____»___________201 8 р.                     «___»______________2018 

р. 

 

З А В Д А Н Н Я 

на розроблення плану зонування території  

м. Обухів Київської оласті 

Поря

д. 

номер 

Складова завдання Зміст 

1.  Замовник Обухівська міська рада 

2. Генеральний розробник 

плану зонування території 

м. Обухів 

ТОВ «НВПФ «Будіндсервіс», 

03058, м. Київ, 58, вул. Т. Яблонської  І/56, 

 тел.  050-419-03-02 

3. Підстава для розроблення 

плану зонування території 

м. Обухів 

Рішення Обухівської  міської ради   № _____________  

 від  «_____» _________ 2017 р. 

4. Стадійність проектування Дві стадії 

5. Межі території 

розроблення  плану 

зонування території м. 

Обухів 

Територія  

м. Обухiв Київської області 

6. Площа території м. 

Обухів, визначеної для 

зонування 

Близько  24190 га 
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7. Вихідні дані 1. Матеріали Генерального плану міста Обухів, 

 затвердженого рішенням сесії Обухівської міської ради. 

2. Матеріали Топографічної зйомки, оновленої в  

2005 р. Державним підприємством «Українське 

державне аерогеодезичне підприємство». 

 3.   Матеріали містобудівної документації, затверджені 

Обухівською міською радою. 

  4. Матеріали державного земельного кадастру. 

8 Основні завдання проекту 1. Проаналізувати існуюче використання 

 території та характеристики її забудови. 

2. Проаналізувати зміни  щодо забудови та 

 іншого використання частини території, визначеної для 

зонування. 

3. Розробити схему використання території 
з урахуванням функціонального зонування та характеру 

забудови, визначених Генеральним планом м. Обухів. 

4. Розробити план зонування  території м. Обухів. 
5. Визначити містобудівні регламенти для 

 кожної зони (підзони): 

- види дозволеної (переважні та допустимі) забудови та 

іншого використання земельних ділянок; 

- граничні параметри дозволеного будівництва, 

реконструкції об’єктів будівництва. 

9. Основні вимоги при 

розробленні Плану 

зонування 

При розробленні Плану зонування частини території 

керуватись Законами України «Про основи 

містобудування», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про 

охорону культурної спадщини», Земельним кодексом 

України, Лісовим кодексом України, іншими 

законодавчими та нормативно-правовими актами, що 

стосуються використання і забудови територій, а також 

«Настановою про склад та зміст плану зонування 

територій (Зонінг)» (ДСТУ-Н Б.Б.1.1-2011),  «Порядком 

надання умов та обмежень забудови земельної ділянки, 

їх складу та змісту», затвердженим наказом Мінрегіону 

України та іншими нормативно-правовими актами. 

10.  Склад та зміст графічних 

та текстових  матеріалів 

проекту 

Текстові матеріали: 

Пояснювальна записка, що включає: 

 - перелік територіальних зон, визначених на плані 

зонування; 

- перелік переважних і допустимих видів забудови та 

іншого використання земельних ділянок в межах кожної 

окремої територіальної зони; 

- перелік єдиних містобудівних умов та обмежень для 

кожної територіальної зони (підзони).  

Графічні матеріали. 

11. Особливі вимоги Розроблення проекту землеустрою частини території м. 

Обухів не входить до складу робіт. 

12. Кількість примірників 

містобудівної 

документації 

Демонстраційні графічні матеріали – прим. 

Містобудівна документація в паперовому вигляді – 3 

прим. 
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 Головний архітектор проекту,  

кваліфікаційний сертифікат    

АА  № 002467 від 28.10.2015 р.                           Н. А. Мамедова 

«Розроблення містобудівної документації» 

 

Головний інженер проекту, 

кваліфікаційний сертифікат 

АР № 009782 від 25.04.2014 р.                О. М. Підгорний 

 

 

 

Додаток 3 
Містобудівні умови та обмеження 

забудови земельної ділянки 

        _________________________________________________________  

        (адреса або місце розташування земельної ділянки)  

  

     Загальні дані:  

     1. Назва об'єкта будівництва ___________________________________;  

     2. Інформація про замовника ___________________________________;  

     3. Наміри забудови ___________________________________________;  

     4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта ____________;  

     5. Документ,  що підтверджує право власності або користування  

земельною ділянкою ______________________________________________;  

     6. Площа земельної ділянки ________________________ гектарів;  

     7. Цільове призначення земельної ділянки ________________________;  

     8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план  

населеного пункту,  план зонування,  детальний план  території  та  

рішення про їх затвердження (у разі наявності) ______________________;  

     9. Функціональне призначення земельної ділянки _________________;  

     10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва ________; 

     Містобудівні умови та обмеження:  

     1. Гранично допустима висота будівель ___________________________;  

     2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки _____; 

     3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової  

забудови) _______________________________________________________;  

     4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних  

ліній та ліній регулювання забудови ________________________________;  

     5. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної  

спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів,  

прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони) 

______________________________________________________________;  

     6. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які  

проектуються, до існуючих будинків та споруд _______________________;  

     7. Охоронювані зони інженерних комунікацій _____________________;  

     8. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань  

згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  

"Інженерні вишукування для будівництва" __________________________; 

     9. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення  

благоустрою) ____________________________________________________;  

     10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку ____________;  
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     11. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць  

зберігання автотранспорту _______________________________________;    

     12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини ___________________;  

 _______________________________                                       ______________  

 (ініціали та прізвище органу містобудування                             (підпис, дата)  

               та архітектури)         М.П. 

      

                                                                                                                    Додаток 4. 

Кваліфікаційні сертифікати (копії) 
 

   Мамедова  Н. А. - головний архітектор проекту, Свідоцтво та Кваліфікаційний 

сертифікат  АА  № 002467 від 28.10.2015 р. «Розроблення містобудівної документації». 

 Підгорний О. М. - головний інженер проекту, кваліфікаційний сертифікат  

АР № 009782 від 25.04.2014 р.    
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Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 122 
       Всього 122 

 

           

 
 

          

 

 



 

 

Пояснювальна 

записка.  

Проект «ДК 021:2015 - 71410000-5. Послуги у сфері містобудування 

«Розроблення плану зонування (Зонінг) території міста Обухів  

Київської області» 

Стор. 123 
       Всього 122 

 

          
 

12. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА. 
 12.1.  Схема зонування (Зонінг) території міста Обухів Київської області.  

 12.2.  План червоних ліній вулиць міста Обухів Київської області.       

 12.3.  Схема планувальних обмежень при зонуванні території міста Обухів Київської   

            області. 

 12.4.  Схема функціонального зонування території міста Обухів Київської області 


