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ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОСОБЛИВИЙ 

ПЕРІОД.  

РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА 

РАДОВЕЛЬ ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ВСТУП 

План зонування території с. Радовель(далі – зонінг) – містобудівний документ, що 

визначає умови та обмеження використання території населеного пункту для 
містобудівних потреб у межах визначених зон. Даний проект на територію села 
Новодеркул розроблено вперше. 

Зонінг с. Радовель є містобудівною документацією, розробленою на основі 
генерального плану на всю територію села відповідно до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», нормативно-правових актів державної влади, а 
також відповідно до документів, що визначають основні напрямки розвитку села, охорони 

та використання його культурної спадщини, навколишнього природного середовища. 

Зонінг визначає умови і обмеження використання території села, надається 
обґрунтування меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, 

визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні 
параметри дозволеного будівництва в цих зонах. 

План зонування території створюється з метою: 

− регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів; 
− раціонального використання території населеного пункту; 

− забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених 

пунктів, збереження природного середовища та охорони культурної спадщини 

− встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості 
для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і 
розпорядження земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості; 

− забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку 
населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів; 

− забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою 

забудовою та землекористуванням; 

− сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку населеного пункту з 
урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об’єктів культурної 
спадщини, природно-заповідного фонду, соціального, економічного та 
екологічного стану; 

− створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом 

забезпечення можливості вибору найбільш ефективного виду використання 
земельної ділянки для містобудівних потреб. 

План зонування території розроблено на основі проектних рішень Генерального 

плану с. Радовель. 

Графічна частина зонінгу виконана у масштабі 1:2000 з використанням матеріалів 
інженерно-топографічного плану, виготовленого у 2019 році ТОВ «Картографія+» у 

цифровому вигляді для масштабу 1:2000. 

При розробленні зонінгу враховано нормативні та законодавчі вимоги: 

− Закон України №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»,  

− ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», 

− Земельний кодекс України; 

− Закон України «Про основи містобудування» № 2780-ХІІ; 
− Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 22.12.2011 р. № 4220-VІ; 
− ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 

− ДБН В.2.2-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів» 

− Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, тощо.  
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Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов 
використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах 

(підзонах), містобудівних регламентів. 

Зміст зонінгу повинен конкретизуватись з урахуванням місцевих особливостей та 
рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, 
благоустрою території. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

1.1. Основні терміни та поняття 

Наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях: 

автостоянка - спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене 
дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими Постановою 

Кабінету Міністрів України, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі 
тимчасову; 

аналогові графічні матеріали - графічні креслення зонінгу, виконані на паперових 

носіях у відповідному масштабі; 

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, 
технічне переоснащення будівель і споруд; 

будова - сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміжного або 

цивільного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-

кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості 
будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови; 

вид використання території - використання та забудова території, що поєднуються за 
подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид 

використання; 

вихідні дані на проектування - містобудівні умови та обмеження, завдання на 
проектування, технічні умови (далі - ТУ) щодо інженерного забезпечення об'єкта 
проектування; 

відступ забудови – відстань між червоною лінією та фасадом будівлі; 

власник земельної ділянки - особа, яка у встановленому законодавством порядку 

оформила державний акт на право власності на земельну ділянку та може володіти, 

користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із 

дотриманням обов’язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою 

господарювання на ній; 

генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає 
принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території 
населеного пункту. Генеральний план підлягає затвердженню у встановленому 

законодавством порядку; 

гранична висота забудови – встановлюється для зони кожного типу, з врахуванням 

архітектурно-композиційних, функціональних, економічних міркувань; 

громадські слухання - процедура, спрямована на врахування законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові 
територій відповідно до вимог законодавства; 

детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну 

організацію та розвиток території; 
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дозволений (переважний та супутній) вид використання території - використання, 
яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та містобудівної 
документації; 

єдині зональні вимоги - вимоги до функціонального призначення, параметрів 
забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони, 

встановленої в зонінгу відповідно до містобудівної документації, державних будівельних 

норм; 

завдання на проектування - документ, у якому містяться обґрунтовані в межах 

законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, 

інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних 

параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до 

наданих містобудівних умов та обмежень; 

замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території 
(однієї чи декількох земельних ділянок) і подала у встановленому законодавством порядку 
відповідну заяву; 

земельна ділянка - частина території на яку поширюється дія зонінгу, із визначеним 

місце розташуванням, розмірами та правовим режимом, щодо якої Планом зонування 
території передбачаються умови і обмеження забудови та іншого використання. 

зонування - встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з 
визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та 
встановленням містобудівного регламенту; 

Зонінг (план зонування території) - містобудівна документація, що визначає умови та 
обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон; 

інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 
держав щодо реалізації інвестицій у сфері містобудування, в тому числі комплексна 
забудова, фінансування на договірних засадах, здійснення планувальних робіт; 

інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, що у передбачених чинним 

законодавством формах здійснює фінансування проектування та будівництва об’єктів 
інвестування, як правило, до введення їх в експлуатацію, за рахунок власних та залучених 

коштів, інтелектуальних цінностей, матеріалів та робіт, управляє та розпоряджається 
інвестованими коштами на свій розсуд відповідно до затвердженої проектно-кошторисної 
документації з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту; 

інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс інженерних, 

транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурно-побутового 

обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та 
функціонування населеного пункту; 

існуючий вид використання земельної ділянки – вид використання земельної ділянки 

або будівлі на момент прийняття Місцевих правил забудови; 

лінії забудови – межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж 

окремих земельних ділянок; 

містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань 
регулювання планування, забудови та іншого використання територій; 

містобудівне законодавство – сукупність законів, державних правових актів, а також 

міжнародних договорів, угод, конвенцій, які регламентують права, обов’язки та 
відповідальність усіх учасників містобудівної діяльності; 

містобудівний кадастр – система даних про належність територій до відповідних 

функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-

геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики 

будинків і споруд на землях усіх форм власності; 
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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; 

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки - документ, що містить 
комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо 

поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від 

червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до 

об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією; 

нове будівництво - будівництво об’єкта або комплексу об’єктів основного, 

підсобного та обслуговуючого призначення новостворених підприємств, будинків, споруд, 

а також філій та окремих виробництв, що здійснюється на вільних або звільнених від 

забудови майданчиках (територіях) із метою створення нових виробничих потужностей 

або надання послуг, постійного або тимчасового проживання населення. 

об’єкт - окремий будинок, споруда з інженерним обладнанням, постійного або 

тимчасового характеру, інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси, що можуть 
перебувати у будь-якій формі власності, мають архітектурне, містобудівне, культурно-

історичне, соціальне або екологічне значення, на будівництво (розширення, 
реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт або консервацію) якого складається 
окремий проект (самостійний, об’єктний кошторис) та надається дозвіл на виконання 
будівельних робіт; 

переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, 
який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує 
спеціального погодження; 

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); 

схема зонування - картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи 

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

населеного пункту; 

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 межі існуючих та запроектованих магістралей, вулиць, майданів, які відмежовують 
території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення; 

 

1.2. Призначення та зміст зонінгу 

План зонування території – це вид містобудівної документації місцевого рівня, який 

розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як 

окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для 
містобудівних потреб у межах визначених зон. 

План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для 
життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення та 
об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного 

середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі 
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ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель 
сільськогосподарського призначення і лісів. 

Зонування території (зонінг) – здійснюваний відповідно до закону поділ території 
населеного пункту на зони, пояси, райони з метою встановлення в них певних обмежень у 

використанні земель, визначення мінімальних розмірів земельних ділянок, регламентації 
типів будівель і споруд, які дозволяється будувати в межах зони тощо. Разом з такими 

засобами як бюджет, податки та викуп ділянок для суспільних потреб, зонування території 
є важливим інструментом здійснення планування розвитку населеного пункту. 

Незважаючи на те, що кожна функціональна зона має певне узагальнене цільове 
призначення (наприклад, житлова зона, виробнича зона, громадська зона, рекреаційна 
зона тощо), для кожної з таких зон встановлюється визначений набір допустимого 

цільового використання земельних ділянок в її межах. Тому власник земельної ділянки 

має право вибору її цільового використання в межах переліку видів цільового 

використання земель, встановлених для функціональної зони. 

Функціонування зонування території населених пунктів тісно пов’язане з їх 

генеральними планами. Тому зонінгові правила є своєрідним механізмом застосування 
рішень генерального плану до окремих земельних ділянок та будівельних проектів з 
метою забезпечення цілеспрямованого розвитку населеного пункту. 

Таким чином, зонування територій є принципово відмінним засобом забезпечення 
потреб суспільства у використанні земельних ділянок для задоволення різних потреб у 

землі. 

По-перше, якщо при цільовому призначенні земельних ділянок встановлюється вид 

(межі) цільового використання кожної земельної ділянки, то при зонуванні територій 

встановлюється вид (межі) цільового використання земель функціональної зони. 

По-друге, при цільовому призначенні земельних ділянок їх власники та користувачі 
повинні використовувати ділянки виключно відповідно до цільового призначення, 
встановленого для кожної ділянки, тоді як при зонуванні території цільове призначення 
земельних ділянок не встановлюється, а їх власники (користувачі) можуть 
використовувати ділянки для потреб, які не суперечать функціональному статусу зони. 

Зонінг призначений для: 

− забезпечення реалізації планів та програм (в тому числі зафіксованих− в 
затвердженій містобудівній документації) розвитку території населеного пункту, 

систем інженерного та транспортного забезпечення та соціального 

обслуговування, збереження природного та культурно-історичного середовища; 
− встановлення гарантій і визначення щодо використання і забудови− земельних 

ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухомість (в т.ч. земельну 
ділянку) у власність та оренду; 

− підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі− шляхом 

створення умов для залучення інвестицій в будівництво та впорядкування 
території населеного пункту; 

− забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в− прийнятті 
рішень по питанням землекористування та забудови; 

− здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною)− діяльністю 

фізичних та юридичних осіб. 
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2. ПРИНЦИПИ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних і супутніх видів 
використання, а також єдині умови та обмеження, окремо визначено на схемі зонування 
території населеного пункту (М 1:2000). 

Встановлення меж територіальних зон (підзон) на території населеного пункту 

здійснюється на схемі зонування на основі відповідних графічних матеріалів генерального 

плану населеного пункту. 

Межі зон на схемі зонування встановлюються відповідно до генерального плану з 
урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших планувальних утворень населеного 

пункту, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури, кадастрових 

меж земельних ділянок. 

Межі територіальних зон можуть бути уточнені після розроблення плану червоних 

ліній та (або) детальних планів території на окремі ділянки та приведені у відповідність до 

вказаної документації. 

Для кожної територіальної зони встановлюється свій містобудівний регламент, який 

визначає види дозволеного (переважні та супутні) та допустимі види використання 
земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції 
відповідно Порядку надання умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у списках 

переважних або супутніх видів використання в межах зон, є недозволеними для 
відповідної функціонально-правової зони.  

Згідно з нормативними вимогами невідповідними містобудівним регламентам 

вважаються земельні ділянки, об’єкти: 

− існуючі види використання земельних ділянок для містобудівних потреб і 
параметри  об’єктів будівництва,  які не відповідають видам переважного чи 

супутнього 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 об’єкти та санітарно-захисні зони, які поширюються за межі 
виробничої території, внаслідок 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 

відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, 
здоров’я людини, для довкілля, об’єктів культурної спадщини. 

Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів будівництва фізичними та 
юридичними особами повинна здійснюватися відповідно до переліку видів переважного 

чи супутнього виду використання в межах відповідної територіальної зони при дотримані 
вимог містобудівних регламентів та в порядку визначеному законодавством, за умов 
забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості. 

Планувальні обмеження, які діють на території населеного пункту (далі – 

планувальні обмеження) визначають: 

− загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять 
інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в охоронні 
зони від цих комунікацій;  
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− вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим 

використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні та охоронні 
зони від промислових, комунальних підприємств та інших об’єктів. 

Перелік, кількість територіальних зон та перелік видів використання земельних 

ділянок визначається залежно від особливостей населеного пункту, місцевих умов, рішень 
містобудівної документації. 

 

 

3. ЄДИНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки 

та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі схеми планувальних обмежень 
та державних будівельних, санітарно-гігієнічних, природоохоронних, екологічних та 
інших норм. 

Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні 
враховуватись під час розроблення землевпорядної документації, завдання на 
проектування та містобудівного паспорту земельної ділянки. 

Схемою планувальних обмежень встановлюються межі поширення відповідних 

обмежень, на основі державних норм та іншої нормативної документації встановлюється 
режим (умови) використання земельної ділянки. 

На територіях, які потрапляють до санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) від 

виробничих підприємств, кладовища та інших СЗЗ режим (умови) використання 
нерухомості та межі поширення обмежень визначаються на основі ДСН 173-96, ДБН 

Б.2.2-12:2019 та інших документів (висновків управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Головного Управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області та Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації).  

На територіях з несприятливими інженерно-геологічними умовами (підтоплення, 
затоплення, на ділянках, що потребують інженерної підготовки для їх забудови) режим 

(умови) використання та межі поширення обмежень визначають спеціалізовані управління 
по інженерному захисту території на основі діючих нормативних документів. 

На територіях, що потрапляють в охоронні зони пам’яток історії, архітектури та 
археології, зони регулювання забудови, об’єкти природно-заповідного фонду, режим 

(умови) використання та межі поширення обмежень визначаються на основі Законів 
України: «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону і використання 
пам’яток історії, культури», «Про охорону культурної спадщини». 

На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання та 
межі поширення обмежень визначають господарсько-комунальні управління на основі 
діючих нормативних документів та на основі містобудівної документації. 

На територіях, які відповідно до містобудівної документації змінюють своє 
функціональне призначення та потрапляють у зону реконструкції, на яких ведеться нове 
будівництво або реконструкція, режим (умови) використання та забудови, а також основні 
параметри забудови (гранично допустимі поверховість, щільність, мінімальні відступи 

будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, 

вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд, місць паркування 
транспортних засобів, вимоги до озеленення та впорядкування територій, вимоги до 

утримання будинків і споруд, інші вимоги) визначає спеціально уповноважений орган 

містобудування і архітектури відповідно до плану зонування, якщо інше не передбачено 

чинним законодавством. 
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Якщо земельна ділянка потрапляє в зону дії кількох планувальних обмежень, до неї 
застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або найбільш 

жорстких з них. 

 

 

4. СХЕМА ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Схема зонування території с. Радовель розроблена в складі Зонінгу на основі 
проектних рішень Генерального плану на всю територію населеного пункту із 
застосуванням інженерно-топографічного плану масштабу 1:2000.  

 

4.1. Функціональна класифікація територій. Типи територіальних зон 

На основі аналізу існуючої забудови, а також перспективи функціонального 

використання та планувального розвитку, який передбачений генеральним планом 

с. Радовель, на території села можна виділити такі функціональні типи території, що 

поділяються на територіально-планувальні елементи - зони. 

Зонуванням в межах села встановлено такі типи територіальних зон: 

Позначення 

зони 
Назва територіальної зони 

 

1 2 

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ (Г) 

Г-2 Ділова зона 

Г-3, П-Г-3 Навчальна зона (існуюча та проектна(П)) 

Г-4-1, П-Г-4-

1 

Культурна та спортивна зона (підзона розміщення спортивних закладів) 
(існуюча та проектна(П)) 

Г-4-2 Культурна та спортивна зона (підзона розміщення культурно-освітніх закладів) 

Г-4-3, П-Г-4-

3 

Культурна та спортивна зона (підзона розміщення релігійних установ) (існуюча 
та проектна(П)) 

Г-5, П-Г-5 Лікувальна зона (існуюча та проектна(П)) 

Г-6, П-Г-6 Торговельна зона (існуюча та проектна(П)) 

ЖИТЛОВІ ЗОНИ (Ж) 

Ж-1, П-Ж-1 Зона садибної забудови (існуюча та проектна(П)) 

Ж-1.1, П-Ж-

1.1 

Зона (підзона) садибної забудови в межах СЗЗ від комунальних об’єктів та 
промислових об’єктів І-V класів шкідливості (кладовище) (існуюча та 
проектна(П)) 

Ж-1.24, П-Ж-

1.24 

Зона (підзона) садибної забудови в межах охоронних зон магістральних 

електромереж та об’єктів на них (існуюча та проектна(П)) 

Ж-1.32, П-Ж-

1.32 

Зона садибної забудови в межах охоронних зони регулювання забудови (існуюча 
та проектна(П)) 

П-Ж-2 Зона блокованої забудови 

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ (Р) 

П-Р-3-1 Рекреаційна зона озеленених територій загального користування 

Р-3-2 Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (меморіальна 
зона) 

П-Р-5 Рекреаційна зона озеленених територій обмеженого призначення 
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1 2 

П-Р-5.28 Рекреаційна зона озеленених територій в смугах смуг відведення 

Р-3-5 Рекреаційні зони озеленених територій загального користування (водойма) 

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ТР) 

ТР-2, П-ТР-2 Зона транспортної інфраструктури 

ЗОНА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ІН) 

ІН-1, П-ІН-1 Зона інженерної інфраструктури, (існуюча та проектна(П)) 

ІН-1, П-ІН-2 Зона інженерної інфраструктури (існуюча та проектна(П)) 

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ (КС) 

КС-4-1 Зона розміщення кладовища 

КС-4 Зона розміщення об’єктів ІV класу санітарної класифікації 

П-КС-6 Зона розміщення об’єктів , що не потребують встановлення СЗЗ (проектна (П)) 

П-КС-6.24 Зона розміщення комунально-складських об’єктів без екологічних наслідків, в 
межах охоронних зон магістральних електромереж 

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ 

В-5, П-В-5 Зона розміщення підприємств V класу шкідливості 

В-5.24 Зона розміщення підприємств V класу шкідливості в межах охоронних зон 

магістральних електромереж 

В-6, П-В-6 Зона розміщення підприємств без екологічних наслідків 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ 

С-4 Зона озеленення спеціального призначення 

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

СВ-1 Зона земель сільськогосподарського призначення 
 



 

22 

 

  

5. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

5.1. Містобудівні умови та обмеження громадської зони (Г) 

5.1.1. Містобудівні умови та обмеження ділової зони (Г-2) 

Призначаються для розташування адміністративних будівель органів управління, ділових, фінансових, торговельних, культурно-

просвітницьких установ. Зона включає центральні та прилеглі до загальносільського центру території. 
Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

15м 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 

«Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та ДБН В.1.2-

7-2008 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна 
безпека»; профільним ДБН за 
типом об’єкта 

2 

максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські 
будинки та споруди. Основні положення» 

та згідно з профільним ДБН за типом 

об’єкта, але не більше 50% для 
навчальних закладів, не більше 55% для 
дошкільних навчальних закладів 

3 

максимально допустима щільність 
населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці 
(кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

Г
-2

 

4 

мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд, м 

згідно з табл. 9.1 ДБН Б.2.2-12:2019; 

п.5.2, 5.3 ДБН В.2.2-3:2019 

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; 

− банки, відділення банків; 

− юридичні установи; 

− відділення зв’язку, поштові відділення; 

− музеї, виставкові зали, художні галереї; 

− відділки, дільничні пункти управління 
внутрішніх справ; 

− центри зайнятості. 

Супутні види використання: 

− установи освіти та виховання; 
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1 2 3 

5 

планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

прибережні захисні смуги, зони 

санітарної охорони) 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод. 

- пам’ятки історії місцевого значення; 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони. 

 

6 

охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3 м; 

- дренажних мереж – 3 м; 

- газопроводів високого тиску понад 0,6 

кгс/см2
 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− спортивні та фізкультурно-оздоровчі 
заклади; 

− заклади соціального захисту населення; 

− споруди для тимчасового зберігання 
транспортних засобів, для обслуговування 
існуючих в зоні об’єктів; 

− центри сімейної медицини; 

− аптеки, кабінети сімейних лікарів; 

− автостоянки для зберігання автомобілів, 
стоянки при громадських будівлях; 

− підприємства громадського харчування; 
− гуртожитки або будинки сімейного типу; 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти. 
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5.1.2. Містобудівні умови та обмеження навчальної зони (Г-3, П-Г-3) 

Призначаються для розташування вищих навчальних закладів, закладів середньої спеціальної освіти та закладів дошкільної освіти. Такі 
зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

15м 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 

«Громадські будинки та 
споруди. Основні положення» та 
ДБН В.1.2-7-2008 «Основні 
вимоги до будівель і споруд. 

Пожежна безпека»; профільним 

ДБН за типом об’єкта 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 

«Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та згідно з 
профільним ДБН за типом об’єкта, але 
не більше 50% для навчальних 

закладів, не більше 55% для 
дошкільних навчальних закладів 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

Г
-3

, 
П

-Г
-3

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

до червоних ліній – 25 м 

до стін житлових будинків – за 
нормами інсоляції 
згідно з табл. 9.1 ДБН Б.2.2-12:2019; 

п.5.2, 5.3 ДБН В.2.2-3:2018 

Переважні види використання: 

− школи, дитячі дошкільні установи; 

− позашкільні установи; 

− спеціалізовані дитячі школи (музичні, художні). 
Супутні види використання: 

− дитячі та спортивні площадки; 

− площадки для активного відпочинку; 

− автостоянки для зберігання автомобілів, 
стоянки при громадських будівлях; 

− підприємства громадського харчування; 

− гуртожитки або будинки сімейного типу; 
Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти. 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони) 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод. 

- пам’ятки історії місцевого 

значення; 
- об’єктів культурної та 
археологічної спадщини, межі зон 

їх охорони. 

 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.1.3. Містобудівні умови та обмеження культурних та спортивних зони (підзона розміщення спортивних закладів) (Г-4-1) 

Призначаються для розташування спортивно-видовищних комплексів, стадіонів тощо. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

15 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 

«Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та згідно з 
профільним ДБН за типом об’єкта 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

 

Згідно табл.9.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Г
-4

-1
 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод. 

- пам’ятки історії місцевого значення 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони 

Переважні види забудови: 

− спортивні, культурні і громадські будівлі; 

− стадіони; 

− спорткомплекси. 

Супутні види використання: 

− автостоянки для зберігання автомобілів, 
стоянки при громадських будівлях; 

− меморіальні і культові споруди та комплекси; 

− підприємства торгівлі, ресторани і кафе, об’єкти 

повсякденного обслуговування населення; 

− готелі; 

− ковзанки; 

− громадські вбиральні. 
Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти. 
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1 2 3 

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони) 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.1.4. Містобудівні умови та обмеження культурних та спортивних зон (підзона розміщення культурно-освітніх закладів) (Г-4-2) 

Призначаються для розташування великих культурно-мистецьких та спортивно-видовищних комплексів, концертних залів, театрів, 
кінотеатрів, стадіонів тощо. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

15 

2 

максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські 
будинки та споруди. Основні положення» 

та згідно з профільним ДБН за типом 

об’єкта 

3 

максимально допустима щільність 
населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці 
(кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 

мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд, м 

 

- 25м – від червоних ліній  

Згідно табл.9.1 ДБН Б.2.2-12:2018 

5 

планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

прибережні захисні смуги, зони 

санітарної охорони) 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод. 

- пам’ятки історії місцевого значення 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони 

Г
-4

-2
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

Відстань від фундаментів будівель та 

Переважні види забудови: 

− спортивні, культурні і громадські будівлі; 
− стадіони, кінотеатри; 

− спорткомплекси; 

− центри дозвілля. 
Супутні види використання: 

− автостоянки для зберігання автомобілів, 
стоянки при громадських будівлях; 

− меморіальні і культові споруди та 
комплекси; 

− підприємства торгівлі, ресторани і кафе, 
об’єкти повсякденного обслуговування 
населення; 

− готелі; 
− ковзанки; 

− громадські вбиральні. 
Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти. 
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1 2 3 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 0,6 

кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2018 
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5.1.5. Містобудівні умови та обмеження культурних та спортивних зон (підзона розміщення релігійних установ) (Г-4-3, П-Г-4-3) 

Призначаються для розташування релігійних закладів. 
Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

15 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 

«Громадські будинки та споруди. 

Основні положення» та згідно з 
профільним ДБН за типом об’єкта 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

Г
-4

-3
, 
П

-Г
-4

-3
 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

 

Згідно табл.9.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови: 

− капличка; 

− церква; 

− молитовний будинок; 

− храм. 

Супутні види використання: 

− автостоянки для зберігання автомобілів, 
стоянки при громадських будівлях; 

− меморіальні і культові споруди та комплекси; 

− підприємства торгівлі, ресторани і кафе, об’єкти 

повсякденного обслуговування населення; 

− готелі; 

− ковзанки; 

− громадські вбиральні. 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони) 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод. 

- пам’ятки історії місцевого значення 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти. 
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5.1.6. Містобудівні умови та обмеження зони лікувальних та оздоровчих закладів (Г-5, П-Г-5) 

Призначаються для розташування лікарень, поліклінік,, амбулаторій, аптек, інших лікувальних закладів. Зону формують території, на яких 

розміщуються об’єкти, що відносяться до установ охорони здоров’я та соціального забезпечення. 
Позна-
чення 

зони 
Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 

Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

до 15 м 

 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 

«Громадські будинки та споруди. 

ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони 

здоров’я», ДБН В.2.2-18:2006 

«Заклади соціального захисту 
населення», СанПіН 5179-90 

«Санитарные правила устройства, 
оборудования и эксплуатации 

больниц, родильных домов и других 

лечебных стационаров»; профільним 

ДБН за типом об’єкта, але не більше 
45% 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується Г
-5

, 
П

-Г
-5

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

Згідно з ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади 

охорони здоров’я»,  

ДБН В.2.2- 18:2006 «Заклади 

соціального захисту населення», 

СанПіН 173-96, СанПіН 5179-90, 
згідно з табл. 9.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види використання: 

− лікарні; 

− поліклініки; 

− амбулаторії; 

− аптеки; 

− ФАПи; 

− Кабінети сімейної медицини; 

− інші лікувальні заклади. 

Супутні види використання: 

− автостоянки для зберігання автомобілів, 
стоянки при громадських будівлях; 

− учбово-оздоровчі центри; 

− громадські вбиральні. 
Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти. 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони) 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого значення; 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони. 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.1.6. Містобудівні умови та обмеження об’єктів торгівлі (Г-6, П-Г-6) 

Призначаються для розташування магазинів, торгівельних центрів, ринків тощо. Зону формують території громадської забудови, на яких 

містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та інші об’єкти обслуговування населення. 
Позна-
чення 

зони 
Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 

Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

до 15 м 

 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 

«Громадські будинки та споруди. 

Основні положення», ДБН В.2.2-23-

2009 «Підприємства торгівлі та згідно 

з профільним ДБН за типом об’єкта, 
але не більше 60% 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

Г
-6

, 
П

-Г
-6

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 0м – від червоних ліній  

 

Переважні види забудови: 

− магазини, торгові центри; 

− виставкові центри, павільйони; 

− офісні будівлі; 

− підприємства громадського харчування; 

− підприємства побутового обслуговування. 

Супутні види використання: 

− ресторанні комплекси; 

− автостоянки для зберігання автомобілів, 
стоянки при громадських будівлях; 

− громадські вбиральні. 
Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти. 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони) 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого значення; 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони. 

 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.2. Містобудівні умови та обмеження житлової зони (Ж) 

5.2.1. Містобудівні умови та обмеження зони садибної забудови (Ж-1 та П-Ж-1) 

Зона формується на території сельбищної зони населеного пункту, передбаченою містобудівною документацією. Зону призначено для 
постійного проживання населення в окремих житлових будинках з розміщенням кожного будинку на окремій земельній ділянці з присадибною 

територією для ведення особистого селянського господарства. До зони належать квартали існуючої та перспективної житлової забудови. В 

межах даної зони визначено кілька підзон, в межах яких відрізняються умови (наявність санітарно-захисних, охоронних зон, тощо), що 

впливають на правила забудови.  

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

(узгоджується з Департаментом 

містобудування та архітектури) 

до 12 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

в залежності від площі ділянки згідно 

дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Ж
-1

, 
П

-Ж
-1

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− індивідуальні житлові будинки (з 
присадибними ділянками); 

− індивідуальні житлові будинки з елементами 

індивідуальної трудової діяльності. 
Супутні види використання: 

− магазини торгівельною площею до 40 м2
, без 

спеціалізованих магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них 

вибухонебезпечних речовин та матеріалів; 

− окремо розташовані та/або вбудовано-

прибудовані індивідуальні гаражі; 

− окремо розташовані або вбудовано-

прибудовані господарські будівлі та споруди; 

− споруди для утримання дрібної худоби; 

− лазні, сауни за умов каналізування стоків; 

− теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, 

що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого 

значення; 
- об’єктів культурної та 
археологічної спадщини, межі зон 

їх охорони. 

 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

та овочів; 

− господарські майданчики; 

− дитячі майданчики; 

− спортивні майданчики. 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти; 

− лікувальні заклади; 

− навчальні заклади. 
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5.2.2. Містобудівні умови та обмеження зони садибної забудови, що потрапляє до СЗЗ від комунальних об’єктів та промислових 
об’єктів І-V класів шкідливості (Ж-1.1, П-Ж-1.1) 

Зону формують квартали існуючої садибної житлової забудови, на які поширюється обмеження санітарно захисних зон від комунальних 

об’єктів. Серед першочергових заходів – влаштування централізованих мереж водопостачання для обслуговування населення цієї зони. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

(узгоджується з Департаментом 

містобудування та архітектури) 

до 12 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

в залежності від площі ділянки згідно 

дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Ж
-1

.1
, 
П

-Ж
-1

.1
 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− індивідуальні житлові будинки (з присадибними 

ділянками); 

− індивідуальні житлові будинки з елементами 

індивідуальної трудової діяльності. 
Супутні види використання: 

− магазини торгівельною площею до 40 м2, без 
спеціалізованих магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них 

вибухонебезпечних речовин та матеріалів; 

− окремо розташовані та/або вбудовано-

прибудовані індивідуальні гаражі; 

− окремо розташовані або вбудовано-прибудовані 
господарські будівлі та споруди; 

− споруди для утримання дрібної худоби; 

− лазні, сауни за умов каналізування стоків; 

− теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, 

що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів та 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого 

значення; 
- об’єктів культурної та 
археологічної спадщини, межі зон 

їх охорони; 

- санітарно-захисна зона від 

кладовища. 
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

овочів; 

− господарські майданчики; 

− дитячі майданчики; 

− спортивні майданчики. 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти; 

− лікувальні заклади; 

− навчальні заклади. 
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5.2.3. Містобудівні умови та обмеження зони садибної забудови в межах охоронних зон магістральних електромереж  

(Ж-1.24, П-Ж-1.24) 

Зону формують квартали існуючої садибної житлової забудови, на які поширюється обмеження охоронних зон магістральних 

електромереж та об’єктів на них. Серед першочергових заходів – погодження розміщення будівель і споруд, з власниками мереж. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

(узгоджується з Департаментом 

містобудування та архітектури) 

до 12 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

в залежності від площі ділянки згідно 

дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Ж
-1

.2
4
, 
П

-Ж
-1

.2
4

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− індивідуальні житлові будинки (з присадибними 

ділянками); 

− індивідуальні житлові будинки з елементами 

індивідуальної трудової діяльності. 
Супутні види використання: 

− магазини торгівельною площею до 40 м2, без 
спеціалізованих магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них 

вибухонебезпечних речовин та матеріалів; 

− окремо розташовані та/або вбудовано-

прибудовані індивідуальні гаражі; 

− окремо розташовані або вбудовано-прибудовані 
господарські будівлі та споруди; 

− споруди для утримання дрібної худоби; 

− лазні, сауни за умов каналізування стоків; 

− теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, 

що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів та 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого значення; 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони; 

- охоронна зона від ПЛ. 

 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- ПЛ напругою 10 кВ – 10 м; 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

овочів; 

− господарські майданчики; 

− дитячі майданчики; 

− спортивні майданчики. 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти; 

− лікувальні заклади; 

− навчальні заклади. 
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5.2.4. Містобудівні умови та обмеження зони садибної забудови в межах охоронних зони регулювання забудови (Ж-1.32, П-Ж-1.32) 

Зону формують квартали існуючої садибної житлової забудови, на які поширюється обмеження охоронних зон магістральних 

електромереж та об’єктів на них. Серед першочергових заходів – погодження розміщення будівель і споруд, з власниками мереж. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

(узгоджується з Департаментом 

містобудування та архітектури) 

до 12 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

в залежності від площі ділянки згідно 

дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Ж
-1

.3
2
, 
П

-Ж
-1

.3
2

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− індивідуальні житлові будинки (з присадибними 

ділянками); 

− індивідуальні житлові будинки з елементами 

індивідуальної трудової діяльності. 
Супутні види використання: 

− магазини торгівельною площею до 40 м2, без 
спеціалізованих магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них 

вибухонебезпечних речовин та матеріалів; 

− окремо розташовані та/або вбудовано-

прибудовані індивідуальні гаражі; 

− окремо розташовані або вбудовано-прибудовані 
господарські будівлі та споруди; 

− споруди для утримання дрібної худоби; 

− лазні, сауни за умов каналізування стоків; 

− теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, 

що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів та 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого значення; 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони; 

- протипожежну відстань від лісових 

насаджень. 
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- ПЛ напругою 10 кВ – 10 м; 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

овочів; 

− господарські майданчики; 

− дитячі майданчики; 

− спортивні майданчики. 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти; 

− лікувальні заклади; 

− навчальні заклади. 
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5.2.5. Містобудівні умови та обмеження зони блокованої забудови (П-Ж-2) 

Зону формують квартали існуючої багатоквартирної житлової забудови. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

(узгоджується з Департаментом 

містобудування та архітектури) 

до 12 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

в залежності від площі ділянки згідно 

дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

П
-Ж

-2
 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− блоковані житлові будинки. 

Супутні види використання: 

− окремо розташовані та/або вбудовано-

прибудовані індивідуальні гаражі; 

− окремо розташовані або вбудовано-прибудовані 
господарські будівлі та споруди; 

− споруди для утримання дрібної худоби; 

− лазні, сауни за умов каналізування стоків; 

− теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, 

що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів та 
овочів; 

− господарські майданчики; 

− дитячі майданчики; 

− спортивні майданчики. 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого значення; 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони; 

- врахувати відстань до лінійного 

об’єкта. 
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− комунально-складські об’єкти; 

− лікувальні заклади; 

− навчальні заклади. 
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5.2.6. Містобудівні умови та обмеження зони блокованої забудови, що потрапляє до СЗЗ від комунальних об’єктів та промислових 
об’єктів І-V класів шкідливості (П-Ж-2.1) 

Зону формують квартали існуючої багатоквартирної житлової забудови. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

(узгоджується з Департаментом 

містобудування та архітектури) 

до 12 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

в залежності від площі ділянки згідно 

дод. В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 П
-Ж

-2
.1

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− блоковані житлові будинки. 

Супутні види використання: 

− окремо розташовані та/або вбудовано-

прибудовані індивідуальні гаражі; 

− окремо розташовані або вбудовано-прибудовані 
господарські будівлі та споруди; 

− споруди для утримання дрібної худоби; 

− лазні, сауни за умов каналізування стоків; 

− теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, 

що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів та 
овочів; 

− господарські майданчики; 

− дитячі майданчики; 

− спортивні майданчики. 

Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого значення; 
- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони; 

- врахувати відстань до лінійного 

об’єкта; 
- відстань від ПЛ високої напруги. 

 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− комунально-складські об’єкти; 

− лікувальні заклади; 

− навчальні заклади. 
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5.3. Містобудівні умови та обмеження ланшафтно-рекреаційних зон (Р) 

5.3.1. Містобудівні умови та обмеження рекреаційної зони озеленених територій загального користування (П-Р-3-1) 

До зони входять території зелених насаджень загального користування, на яких містобудівною документацією пропонується створення 
рекреаційного осередку місцевого значення з відповідними об’єктами для відпочинку населення. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

П
-Р

-3
-1

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

не регламентується 

Переважні види використання земельних 

ділянок: 

− розміщення зелених насаджень загального 

користування (парки, сквери, бульвари); 

− місця короткочасного відпочинку з відповідним 

обладнанням (танцювальні майданчики, літні 
театри); 

− малі архітектурні форми благоустрою; 

− дитячі ігрові майданчики, спортивні майданчики; 

Супутні види використання: 

− гостьові (тимчасові) автостоянки; 

− громадські вбиральні. 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів культурної 
та археологічної спадщини та  межі 
зон їх охорони. 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− споруди інженерної інфраструктури; технічні 
будинки та споруди, пов’язані з обслуговуванням 

зони; 

− малі архітектурні форми. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для 
приїжджих; 

− дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, 

лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, 

стаціонари; 

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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5.3.2. Містобудівні умови та обмеження рекреаційної зони озеленених територій загального користування (меморіальна зона)  

(Р-3-2) 

Зона призначається для забезпечення умов охорони існуючих меморіальних комплексів, так і для організації нових на честь пам’ятних 

подій. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

не регламентується 

Р
-3

-2
 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів культурної 
та археологічної спадщини та  
межі зон їх охорони. 

Переважні види використання: 

− малі архітектурні форми благоустрою; 

− дитячі ігрові майданчики, спортивні 
майданчики; 

− меморіальні комплекси. 

Супутні види використання: 

− гостьові (тимчасові) автостоянки; 

− громадські вбиральні. 
Не допускається розміщувати: 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, 
будинки для приїжджих; 

− дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні 
школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі 
заклади, стаціонари; 

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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1 2 3 

зони санітарної охорони 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.3.3. Містобудівні умови та обмеження рекреаційної зони озеленених територій обмеженого використання (П-Р-5) 

До зони входять території зелених насаджень обмеженого користування. 
Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність будинків, 
будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток забудови 

земельної ділянки 
не регламентується 

3 максимально допустима щільність населення 
в межах житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від об’єкта, 
що проектується, до червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

не регламентується 

5 планувальні обмеження (охоронні зони 

пам’яток культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного ландшафту, 

зони охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 

використання, охоронні зони об’єктів 
природно-заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної охорони 

Врахувати: 

прибережну захисну смугу 

П
-Р

-5
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, 

інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих інженерних 

мереж 

не регламентується 

Переважні види використання земельних ділянок: 

− розміщення зелених насаджень обмеженого 

використання; 

− місця короткочасного відпочинку; 

− малі архітектурні форми благоустрою; 

− дитячі ігрові майданчики, спортивні 
майданчики; 

− пляжі. 
Супутні вид використання: 

− сінокосіння; 

− пасовища; 

− водо перепускні споруди. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки 

для приїжджих; 

− дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні 
школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі 
заклади, стаціонари; 

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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5.3.4. Містобудівні умови та обмеження рекреаційної зони озеленених територій в смугах смуг відведення (П-Р-5.28) 

До зони входять території зелених насаджень обмеженого користування. 
Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність будинків, 
будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток забудови 

земельної ділянки 
не регламентується 

3 максимально допустима щільність населення 
в межах житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від об’єкта, 
що проектується, до червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

не регламентується 

5 планувальні обмеження (охоронні зони 

пам’яток культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного ландшафту, 

зони охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 

використання, охоронні зони об’єктів 
природно-заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної охорони 

Врахувати: 

смугу відведення каналів 

П
-Р

-5
.2

8
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, 

інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих інженерних 

мереж 

не регламентується 

Переважні види використання земельних ділянок: 

− розміщення зелених насаджень обмеженого 

використання; 

− місця короткочасного відпочинку; 

− малі архітектурні форми благоустрою; 

− дитячі ігрові майданчики, спортивні 
майданчики; 

− пляжі. 
Супутні вид використання: 

− сінокосіння; 

− пасовища; 

− водо перепускні споруди. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки 

для приїжджих; 

− дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні 
школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі 
заклади, стаціонари; 

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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5.3.5. Містобудівні умови та обмеження рекреаційної зони озеленених територій загального користування (зона розміщення водних 
об’єктів) (Р-3-5) 

Зона призначається для забезпечення умов використання природних та штучних водойм. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

не регламентується 

Р
-3

-5
 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів культурної 
та археологічної спадщини та  межі 
зон їх охорони. 

Переважні види використання: 

− ставки; 

− річки; 

− штучні водойми. 

Супутні види використання: 

− гостьові (тимчасові) автостоянки; 

− громадські вбиральні. 
Не допускається розміщувати: 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для 
приїжджих; 

− дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, 

лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, 

стаціонари; 

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 

 



 

55 

 

 

1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

не регламентується 
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5.4. Містобудівні умови та обмеження зони транспортної інфраструктури (ТР) 

5.4.1. Містобудівні умови та обмеження зони транспортної інфраструктури (ТР-2) 
 

 

До зони відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній), доріг. 
Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

не регламентується 

Т
Р

-2
 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій; 

- об’єктів культурної та 
археологічної спадщини, межі зон 

їх охорони; 

 

Переважні види використання земельних 

ділянок: 

− проїзні частини, пішохідні тротуари сільських 

вулиць; 

− захисні зелені насадження вздовж проїзної 
частини; 

− зупинки пасажирського транспорту та їх 

обладнання; 

− інженерні комунікації (наземні та підземні); 

− огорожа вулиць; 

− дорожня інформація (знаки та ін.). 

Супутні види використання: 

− майданчики для стоянки автотранспорту; 

− об’єкти благоустрою (фонтани, клумби, 

декоративні насадження, майданчики 

відпочинку); 

− велосипедні доріжки. 

Об’єкти, що заборонені до розміщення в межах 

червоних ліній: 

− елементи зовнішньої реклами та будь які 
об’єкти і споруди, що погіршують умови 

видимості; 
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1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− в зоні трикутника видимості (на перехрестях) 

розміщувати елементи вищі за 0,5 м, 

включаючи зелені насадження; 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки 

для приїжджих; 

− дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні 
школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі 
заклади, стаціонари; 

− об’єкти торгівлі; 

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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5.5. Містобудівні умови та обмеження зони інженерної інфраструктури (ІН) 

5.5.1. Містобудівні умови та обмеження зони інженерної інфраструктури (ІН-1, П-ІН-1) 

Призначена для розміщення головних об’єктів електромережі. До зони головних об’єктів електромережі в с. Радовель відносяться 
території, на яких розташовані трансформаторні підстанції та їх охоронні зони. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці 
(кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд, м 

не регламентується 

ІН
-1

, 
П

-І
Н

-1
 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони 

санітарної охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій; 

- об’єктів культурної та 
археологічної спадщини, межі 
зон їх охорони; 

 

Переважні види використання земельних 

ділянок: 

− трансформаторні підстанції; 

− розподільчі пункти; 

− електростанції; 

− інженерно-технічні споруди. 

Супутні види використання: 

− об’єкти, що пов'язані з експлуатацією 

існуючих споруд; 

− проїзди; 

− адміністративні об’єкти, що пов'язані з 
функціонуванням об’єктів зони; 

− зелені насадження спеціального .призначення. 
Об’єкти, що заборонені до розміщення в охоронній 

зоні інженерних мереж: 

− житлові, громадські, виробничі будинки та 
споруди;  

− гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові 
споруди, автомобільні дороги I -V категорії та 
залізниці;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 
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1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску 
понад 0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

зупинки громадського транспорту. 
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5.5.2. Містобудівні умови та обмеження зони інженерної інфраструктури (ІН-2, П-ІН-2) 

Призначена для розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливової каналізації. 
Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

не регламентується 

ІН
-2

, 
П

-І
Н

-2
 

5 планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, 
зони регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного 

культурного шару, в межах яких діє 
спеціальний режим їх використання, 
охоронні зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій; 

- об’єктів культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони; 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

− мережі: водопостачання, каналізації, зливової 
каналізації та газопостачання; 

− інженерно-технічні споруди. 

Супутні види використання: 

− об’єкти, що пов'язані з експлуатацією 

існуючих споруд; 

− проїзди; 

− адміністративні об’єкти, що пов'язані з 
функціонуванням об’єктів зони; 

− зелені насадження спеціального .призначення. 
Об’єкти, що заборонені до розміщення в охоронній 

зоні інженерних мереж: 

− житлові, громадські, виробничі будинки та 
споруди;  

− гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові 
споруди, автомобільні дороги I -V категорії та 
залізниці;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 

зупинки громадського транспорту. 
 



 

61 

 

 

1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.6. Містобудівні умови та обмеження комунально-складської зони (КС) 

5.6.1. Містобудівні умови та обмеження зони розміщення кладовища (КС-4-1) 

Передбачається для розміщення кладовища – 300 м. Санітарно-захисна зона призначена для озеленення і розміщення об’єктів відповідно 

до державних санітарних норм. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та споруд 

6 м до червоних ліній; 

300 м до житлових та громадських 

будівель (навчальні та лікувальні 
заклади) 

100 м, за умови закриття та закінчення 
кладовищного періоду 

К
С

-4
-1

 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів культурної та 
археологічної спадщини, межі зон їх 

охорони. 

Переважні види використання земельних ділянок: 

− кладовище. 
Супутні види використання: 

− автостоянки та гаражі для зберігання легкових 

автомобілів, стоянки при громадських 

будівлях; 

− зелені насадження спеціального призначення; 

− відкриті стоянки тимчасового зберігання 
легкових автомобілів. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові, громадські та дачні (садові) будинки;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 

зупинки громадського транспорту; 

− заклади освіти, медицини. 

 



 

63 

 

 

1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів огорож: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 3 м; 

- мереж самопливної каналізації – 1,5м; 

- дренажних мереж – 1м; 

- газопроводи – 1 м; 

- кабелі зв’язку – 0,5м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.6.2. Містобудівні умови та обмеження зони розміщення об’єктів ІV класу санітарної класифікації (КС-4) 

Передбачається для розміщення об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисної зони – 100 м. Санітарно-захисна зона 
призначена для озеленення і розміщення об’єктів відповідно до державних санітарних норм. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд 

6 м до червоних ліній; 

100 м до житлових та громадських 

будівель (навчальні та лікувальні 
заклади) 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів 
культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони. 

К
С

-4
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, до 

існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів огорож: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 3 м; 

- мереж самопливної каналізації – 1,5м; 

- дренажних мереж – 1м; 

- газопроводи – 1 м; 

- кабелі зв’язку – 0,5м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види використання земельних 

ділянок: 

− підприємства 4 класу 

Супутні види використання: 

− автостоянки та гаражі для зберігання 
легкових автомобілів, стоянки при 

громадських будівлях; 

− зелені насадження спеціального 

призначення; 
− відкриті стоянки тимчасового зберігання 

легкових автомобілів. 
Не допускається розміщувати: 

− житлові, громадські та дачні (садові) 
будинки;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 

зупинки громадського транспорту; 
− заклади освіти. 
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5.6.3. Містобудівні умови та обмеження зони розміщення комунально-складських об’єктів без екологічних наслідків (П-КС-6) 

Зона передбачена для розміщення комунальних об’єктів, для забезпечення потреб населення та протипожежних вимог і не потребують 
санітарно-захисної зони. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги 

до будівель і споруд. Пожежна 
безпека»; передпроектними 

розробками та з урахуванням 

спеціалізованих норм 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Відповідно до передпроектних 

розробок та спеціалізованих норм 

3 максимально допустима щільність 
населення 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, до червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, існуючих 

будівель 

10 м до червоних ліній (табл. 9.1  

ДБН Б.2.2-12:2019) та згідно з 
п.15.1.4. ДБН Б.2.2-12:2019 

П
-К
С

-6
 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів 
культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони. 

Переважні види використання: 

− пожежно-рятувальні підрозділи; 

− лазні; 

− пральні. 
Супутні види використання: 

− автомобільні стоянки для тимчасового 

зберігання транспортних засобів. 

− хімчистки; 

− пральні. 

− об’єкти побутового обслуговування та 
торгівлі; 

− забудова комерційного призначення, офіси. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові, громадські та дачні (садові) будинки;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 

зупинки громадського транспорту. 
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1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску 
понад 0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.6.4. Містобудівні умови та обмеження зони розміщення комунально-складських об’єктів без екологічних наслідків, в межах 
охоронних зон магістральних електромереж (П-КС-6.24) 

Зона передбачена для розміщення комунальних об’єктів, для забезпечення потреб населення та протипожежних вимог і не потребують 
санітарно-захисної зони. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги 

до будівель і споруд. Пожежна 
безпека»; передпроектними 

розробками та з урахуванням 

спеціалізованих норм 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Відповідно до передпроектних 

розробок та спеціалізованих норм 

3 максимально допустима щільність 
населення 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, до червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, існуючих 

будівель 

10 м до червоних ліній (табл. 9.1  

ДБН Б.2.2-12:2019) та згідно з 
п.15.1.4. ДБН Б.2.2-12:2019 

П
-К
С

-6
.2

4
 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів 
культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони.; 

- охоронна зона ПЛ 

Переважні види використання: 

− пожежно-рятувальні підрозділи; 

− лазні; 

− пральні. 
Супутні види використання: 

− автомобільні стоянки для тимчасового 

зберігання транспортних засобів. 

− хімчистки; 

− пральні. 

− об’єкти побутового обслуговування та 
торгівлі; 

− забудова комерційного призначення, офіси. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові, громадські та дачні (садові) будинки;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 

зупинки громадського транспорту. 
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1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску 
понад 0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 
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5.7. Містобудівні умови та обмеження виробничої зони (В) 

5.7.1. Містобудівні умови та обмеження зони розміщення підприємств V класу шкідливості (В-5, П-В-5) 

Призначається для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення 
санітарно–захисної зони – 50 м. Санітарно-захисна зона призначена для озеленення і розміщення об’єктів відповідно до державних санітарних 

норм. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

Згідно зі СНиП 2.09.02-85* 

«Производственные здания», СНиП 

2.09.03-85 «Сооружения 
промышленных предприятий»; ДБН 

В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна 
безпека»; передпроектними 

розробками та з урахуванням 

спеціалізованих норм 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
забудови 

додаток Г.і та Г.2 

ДБН Б.2.2-12:2019 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

В
-5

, 
П

-В
-5

 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів культурної 
та археологічної спадщини, межі 
зон їх охорони. 

Переважні види використання земельних ділянок: 

− виробничі підприємства V класу санітарної 
класифікації відповідно до державних 

санітарних норм 

Супутні види використання: 

− адміністративні організації, офіси, контори; 

− приміщення обслуговуючого персоналу, 

чергового аварійного персоналу, охорони 

підприємств; 

− виробничо-лабораторні корпуси; 

− об’єкти складського призначення; 

− об’єкти технічного і інженерного забезпечення 
підприємств; 

− науково-дослідні, проектні і конструкторські 
організації, пов’язані з обслуговуванням 

підприємств. 

− автостоянки та гаражі для зберігання легкових 

автомобілів, стоянки при громадських 

будівлях; 

− зелені насадження спеціального призначення; 

− відкриті стоянки тимчасового зберігання 
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1 2 3 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

легкових автомобілів. 
Не допускається розміщувати: 

− житлові, громадські та дачні (садові) будинки;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 

зупинки громадського транспорту; 

− заклади освіти. 
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5.7.2. Містобудівні умови та обмеження зони розміщення підприємств V класу шкідливості (В-5.24) 

Призначається для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення 
санітарно–захисної зони – 50 м, на які поширюється обмеження охоронних зон магістральних електромереж та об’єктів на них. Санітарно-

захисна зона призначена для озеленення і розміщення об’єктів відповідно до державних санітарних норм. Серед першочергових заходів – 

погодження розміщення будівель і споруд, з власниками мереж. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

Згідно зі СНиП 2.09.02-85* 

«Производственные здания», СНиП 

2.09.03-85 «Сооружения 
промышленных предприятий»; ДБН 

В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна 
безпека»; передпроектними 

розробками та з урахуванням 

спеціалізованих норм 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
забудови 

додаток Г.і та Г.2 

ДБН Б.2.2-12:2019 

В
-5

.2
4

 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види використання земельних ділянок: 

− виробничі підприємства V класу санітарної 
класифікації відповідно до державних 

санітарних норм.. 

Супутні види використання: 

− адміністративні організації, офіси, контори; 

− приміщення обслуговуючого персоналу, 

чергового аварійного персоналу, охорони 

підприємств; 

− виробничо-лабораторні корпуси; 

− об’єкти складського призначення; 

− об’єкти технічного і інженерного забезпечення 
підприємств; 

− науково-дослідні, проектні і конструкторські 
організації, пов’язані з обслуговуванням 

підприємств. 
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1 2 3 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- пам’ятки історії місцевого 

значення; 
- об’єктів культурної та 
археологічної спадщини, межі зон їх 

охорони; 

- охоронна зона від ПЛ. 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 

3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2
 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− автостоянки та гаражі для зберігання 
легкових автомобілів, стоянки при 

громадських будівлях; 

− зелені насадження спеціального призначення; 
− відкриті стоянки тимчасового зберігання 

легкових автомобілів. 
Не допускається розміщувати: 

− житлові, громадські та дачні (садові) 
будинки;  

− спортивні майданчики, стадіони, ринки, 

зупинки громадського транспорту; 
− заклади освіти. 
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5.7.3. Містобудівні умови та обмеження зони розміщення підприємств без екологічних наслідків (В-6 та П-В-6) 

Призначається для розміщення підприємств, що не є джерелами забруднення навколишнього середовища і не потребують встановлення 
санітарно–захисних зон. 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

Згідно зі СНиП 2.09.02-85* 

«Производственные здания», СНиП 

2.09.03-85 «Сооружения 
промышленных предприятий»; ДБН 

В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека»; 

передпроектними розробками та з 
урахуванням спеціалізованих норм 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
забудови 

додаток Г.і та Г.2 

ДБН Б.2.2-12:2019 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій об’єктів 
культурної та археологічної 
спадщини, межі зон їх охорони. 

В
-6

, 
П

-В
-6

 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, до 

існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

Переважні види використання земельних 

ділянок: 

− малі виробничі підприємства, коли в 
результаті розрахунків та лабораторних 

досліджень, проведених для району 

розташування підприємств або іншого 

виробничого об'єкта, буде встановлено, що 

на межі житлової забудови та прирівняних 

до неї об'єктів концентрації шкідливих 

речовин у атмосферному повітрі, рівні 
шуму, вібрації, ультразвуку, 

електромагнітних та іонізуючих 

випромінювань, статичної електрики не 
перевищуватимуть гігієнічні нормативи. 

Супутні види використання: 

− адміністративні організації, офіси, 

контори; 

− приміщення обслуговуючого персоналу, 

чергового аварійного персоналу, охорони 

підприємств; 

− виробничо-лабораторні корпуси; 

− об’єкти складського призначення; 

− об’єкти технічного і інженерного 

забезпечення підприємств; 
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1 2 3 

- газопроводів високого тиску понад 0,6 

кгс/см2
 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− науково-дослідні, проектні і 
конструкторські організації, пов’язані з 
обслуговуванням підприємств. 

− автостоянки та гаражі для зберігання 
легкових автомобілів, стоянки при 

громадських будівлях; 

− зелені насадження спеціального 

призначення; 
− відкриті стоянки тимчасового зберігання 

легкових автомобілів. 
Не допускається розміщувати: 

− житлових будинків з прибудинковими 

територіями, гуртожитків, готелів, 
будинків для приїжджих, аварійних селищ; 

− дитячих дошкільних закладів, 
загальноосвітніх шкіл, лікувально-профіла 
ктичних та оздоровчих установ загального 

та спеціального призначення зі 
стаціонарами, наркологічних диспансерів; 

− спортивних споруд, садів, парків, 
садівницьких товариств, зупинки 

громадського транспорту. 
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5.8. Містобудівні умови та обмеження спеціальної зони (С) 

5.8.1. Містобудівні умови та обмеження зони озеленення спеціального призначення (С-4) 

Зона зелених насаджень спеціального призначення формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією 

передбачається організація санітарно-захисних та охоронних зон. У межах зони забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів 
соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей санітарно-епідеміологічної захищеності. 

 

Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види 

використання земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

не регламентується 

2 максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 
ділянки 

не регламентується 

3 максимально допустима 
щільність населення 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, до червоних ліній, 

ліній регулювання забудови, 

існуючих будівель 

- 0м – від червоних ліній магістральних вулиць 
- 0м – від житлових 

 

5 планувальні обмеження Врахувати: 

- зони залягання ґрунтових вод; 

- СЗЗ від кладовища 
- СЗЗ від підприємства 

С
-4

 

6 охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, 

інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

не регламентується 

Переважні: 

− зелені насадження спеціального 

призначення; 
− сільськогосподарські території; 
− меморіальні парки (біля закритого 

кладовища); 
− пасовища. 

Cупутні: 

− автомобільні стоянки для тимчасового 

зберігання транспортних засобів; 
− громадські вбиральні; 
− господарські споруди для 

обслуговування меморіальних парків. 
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5.9. Містобудівні умови та обмеження зони земель сільськогосподарського призначення (СВ-1) 

До зони входять вільні території всередині кварталів, які можуть бути використані для ведення особистого селянського господарства. 
Позна-
чення 
зони 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок 
Переважні та супутні види використання 

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 
не регламентується 

3 максимально допустима щільність 
населення 

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, до червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, існуючих 

будівель 

- 0м – від червоних ліній магістральних 

вулиць 
- 0м – від житлових 

5 планувальні обмеження (охоронні зони 

пам’яток культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, в 
межах яких діє спеціальний режим їх 

використання, охоронні зони об’єктів 
природно-заповідного фонду, 

прибережні захисні смуги, зони 

санітарної охорони 

- не регламентується 

С
В

-1
 

6 охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

не регламентується 

Переважні види використання: 

− сільськогосподарські угіддя, рілля; 
− пасовища; 
− сінокоси; 

− сади, городи, квітники, палісадники; 

− заболочені території. 
Супутні види використання: 

− сільськогосподарські підприємства; 
− господарські будівлі і двори; 

− зелені насадження спеціального 

призначення; 
− розсадники рослин. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові, громадські та дачні (садові) 
будинки; 

− громадські будинки та споруди. 
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6. ОРГАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОНІНГУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ 

З метою дотримання встановленого зонінгом відповідно до законодавства порядку 

забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок відповідний 

орган влади в межах своїх повноважень, визначених законом, приймає рішення щодо 

відповідного використання певних земельних ділянок у випадках, визначених зонінгом. 

Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень: 

− забезпечує контроль та організацію виконання всіх положень зонінгу; 
− готує та вносить на розгляд відповідної ради проекти рішень з усіх питань, що 

передбачені зонінгом; 

− інформує населення про зміст, завдання і процедури виконання зонінгу; 

− під час надання спеціальних зональних погоджень залучає зацікавлених фізичних, 

юридичних осіб до обговорення проектів рішень щодо забудови земельних 

ділянок. 

Відділ містобудування та архітектури в межах своїх повноважень: 

− здійснює організаційне забезпечення виконання зонінгу; 
− готує та надає за письмовим запитом фізичних, юридичних осіб інформацію про 

переважні, супутні і допустимі види забудови та іншого використання земельних 

ділянок, містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок у кожній 

зоні; 
− надає висновки щодо необхідності спеціальних зональних погоджень; 
− готує вихідні дані для проектування об’єктів містобудування; 
− проводить аналітичні роботи щодо спостереження (моніторингу) процесів 

забудови та землекористування, розвитку інженерно-технічної інфраструктури, 

екологічного стану тощо; 

− розглядає заяви на отримання спеціальних зональних погоджень на допустимі 
види забудови та іншого використання земельних ділянок; на зміну видів 
використання об’єктів нерухомого майна, що дозволені у відповідних зонах за 
спеціальними зональними погодженнями. 

 

 

7. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ 

Внесення доповнень та змін до зонінгу здійснюється шляхом прийняття відповідних 

рішень, що забезпечують відповідність зонінга Законам України, підзаконним 

нормативно-правовим актам та рішенням органів місцевого самоврядування. 

Підставами для розгляду питань про внесення змін до зонінгу може бути: 

− звернення органів державної влади відносно розташування об’єктів будівництва 
державного значення; 

− звернення органів виконавчої влади населеного пункту відносно розташування 
об’єктів будівництва муніципального значення; 

− рішення органів місцевого самоврядування у разі необхідності вдосконалення 
порядку регулювання використання та забудови території села; 

− звернення фізичних та юридичних осіб, якщо є обґрунтовані підстави щодо 

реалізації положень зонінгу, які можуть привести до неефективного використання 
земельних ділянок для містобудівних потреб та об’єктів будівництва, знижують їх 

вартість, перешкоджають реалізації прав і законних інтересів громадян та їх 

об’єднань; 
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− внесенням змін до генерального плану села, необхідністю врахування пропозицій 

щодо забудови та землекористування. 
Внесення змін до Плану зонування території (зонінгу) допускається за умови їх 

відповідності генеральному плану села. 

Проект змін до зонінгу підлягає громадським слуханням та затвердженню у 

встановленому порядку. 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ДОДАТКИ 
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ТАБЛИЦЯ КООРДИНАТ 

ТОЧОК ПЕРЕЛОМУ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ 
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N X Y Z 

1 254467,9278 5668278,233 0 

2 254674,173 5668524,924 0 

3 254751,2097 5668593,029 0 

4 254461,0484 5668285,595 0 

5 254666,9847 5668531,917 0 

6 254735,4122 5668592,41 0 

7 254456,2946 5668264,319 0 

8 254311,582 5668091,227 0 

9 254146,2736 5667975,998 0 

10 255303,908 5668401,637 0 

11 255213,5525 5668449,502 0 

12 255214,4548 5668426,451 0 

13 255222,9003 5668431,762 0 

14 255301,4979 5668390,126 0 

15 254718,2768 5668112,88 0 

16 254732,4421 5668096,696 0 

17 254762,4533 5668073,781 0 

18 254798,9725 5668057,614 0 

19 254802,4737 5668059,992 0 

20 254706,9184 5668113,711 0 

21 254726,9501 5668090,824 0 

22 254758,35 5668066,849 0 

23 254799,3211 5668048,711 0 

24 254803,1351 5668043,094 0 

25 254134,0286 5667979,652 0 

26 254304,7672 5668098,666 0 

27 254339,0849 5668139,714 0 

28 254338,8673 5668145,655 0 

29 254121,8677 5668369,636 0 

30 254112,4214 5668380,875 0 

31 254095,0642 5668404,768 0 

32 254069,535 5668435,084 0 

33 254040,0477 5668461,351 0 

34 254007,1143 5668483,14 0 

35 253958,5178 5668506,064 0 

36 253939,414 5668542,629 0 

37 253933,1933 5668552,102 0 

38 253925,2209 5668560,157 0 

39 253914,8108 5668568,765 0 

40 253907,348 5668576,057 0 

41 253901,191 5668584,481 0 

42 253874,1031 5668628,833 0 

43 253867,3532 5668630,302 0 

44 253851,0349 5668619,284 0 

45 254449,4152 5668271,681 0 

46 254349,3759 5668152,023 0 

47 254344,0269 5668151,827 0 

48 254127,6134 5668375,202 0 

49 254118,8938 5668385,577 0 

50 254101,3681 5668409,701 0 

51 254075,2847 5668440,676 0 

52 254044,9405 5668467,706 0 

53 254011,0483 5668490,13 0 

54 253968,8852 5668510,019 0 

55 253962,0477 5668516,584 0 

56 253946,32 5668546,687 0 

57 253939,4415 5668557,161 0 

58 253930,6263 5668566,068 0 

59 253920,1646 5668574,719 0 

60 253913,4145 5668581,314 0 

61 253907,8454 5668588,934 0 

62 253880,7402 5668633,315 0 

63 253878,508 5668642,568 0 

64 253879,8886 5668660,975 0 

65 253539,8194 5670280,181 0 

66 253552,5463 5670110,241 0 

67 253569,5636 5670101,692 0 

68 253572,8768 5670094,582 0 

69 253527,5803 5669903,729 0 

70 253521,5489 5669899,967 0 

71 252962,9339 5670026,303 0 

72 253552,2643 5670282,723 0 

73 253564,2048 5670123,283 0 

74 253569,0461 5670116,053 0 

75 253627,867 5670086,502 0 

76 253636,7452 5670082,671 0 

77 253645,6562 5670080,002 0 

78 253654,8169 5670078,386 0 

79 253664,4699 5670077,823 0 

80 253948,9725 5670077,806 0 

81 254000,7364 5670076,495 0 

82 254006,376 5670081,328 0 

83 254032,9406 5670286,76 0 

84 254045,4366 5670285,144 0 

85 254018,9137 5670080,034 0 

86 254022,7727 5670072,896 0 

87 254128,8467 5670021,535 0 

88 254157,2437 5670009,601 0 

89 254239,2451 5669968,517 0 

90 254313,7025 5669929,138 0 

91 254344,9513 5669919,943 0 
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92 254513,0853 5669901,224 0 

93 254538,2178 5669901,321 0 

94 254560,2101 5669902,16 0 

95 254598,1525 5669913,361 0 

96 254747,5615 5669978,508 0 

97 252798,906 5669226,386 0 

98 252822,9999 5669286,856 0 

99 252823,106 5669353,836 0 

100 252828,1137 5669358,794 0 

101 253339,9547 5669354,45 0 

102 253343,7847 5669349,547 0 

103 253293,5996 5669141,001 0 

104 253271,8269 5669049,699 0 

105 253266,0062 5669046,646 0 

106 252976,5095 5669159,074 0 

107 252973,6587 5669165,545 0 

108 253009,8426 5669258,717 0 

109 252997,6855 5669262,218 0 

110 252851,9586 5668886,977 0 

111 255749,5632 5666320,88 0 

112 255461,3227 5666262,47 0 

113 255455,4292 5666266,377 0 

114 255426,1954 5666410,638 0 

115 255484,3486 5666792,249 0 

116 255638,3299 5667088,341 0 

117 255645,5825 5667092,042 0 

118 255724,8433 5667080,267 0 

119 253719,925 5668551,424 0 

120 253663,5431 5668585,152 0 

121 253661,0623 5668592,379 0 

122 253755,9034 5668836,591 0 

123 253762,7135 5668841,267 0 

124 253857,8495 5668841,56 0 

125 253862,8648 5668836,575 0 

126 253863,3806 5668668,911 0 

127 253860,8005 5668659,637 0 

128 253841,6975 5668628,183 0 

129 253728,3597 5668551,655 0 

130 253857,8003 5668857,56 0 

131 253761,3927 5668857,263 0 

132 253755,4827 5668862,165 0 

133 253728,7964 5669006,331 0 

134 253722,1341 5669049,737 0 

135 253726,3537 5669054,212 0 

136 253857,2566 5669041,917 0 

137 253862,25 5669036,45 0 

138 253862,7849 5668862,575 0 

139 253780,3804 5667382,792 0 

140 253900,4406 5667370,951 0 

141 253909,7569 5667372,942 0 

142 253943,1995 5667392,066 0 

143 253948,9698 5667399,339 0 

144 254117,8925 5667965,376 0 

145 254115,471 5667973,356 0 

146 253968,8656 5668094,738 0 

147 253802,9172 5668479,726 0 

148 253796,6471 5668486,884 0 

149 253220,7529 5668831,386 0 

150 252893,7731 5668946,039 0 

151 252887,2447 5668943,032 0 

152 252863,7039 5668882,416 0 

153 253472,0113 5669317,197 0 

154 253511,7859 5669315,2 0 

155 253537,031 5669319,907 0 

156 253698,5403 5669311,801 0 

157 253702,5978 5669306,638 0 

158 253687,4058 5669226,946 0 

159 253679,7276 5669058,591 0 

160 253703,4635 5669056,362 0 

161 253709,2001 5669050,952 0 

162 253716,3716 5669004,228 0 

163 253741,8849 5668866,399 0 

164 253738,1341 5668863,292 0 

165 253287,1833 5669038,422 0 

166 253283,6822 5669045,095 0 

167 253305,8529 5669138,066 0 

168 253356,2193 5669347,365 0 

169 253362,1171 5669350,599 0 

170 253428,4829 5669327,763 0 

171 253436,492 5669322,364 0 

172 253541,6884 5669201,404 0 

173 253548,4894 5669198,976 0 

174 253555,327 5669204,922 0 

175 253466,8736 5669306,63 0 

176 255069,183 5668174,903 0 

177 254819,3743 5668165,125 0 

178 254814,1826 5668169,925 0 

179 254810,2906 5668269,349 0 

180 254815,0912 5668274,541 0 

181 255064,8999 5668284,32 0 

182 255070,0916 5668279,519 0 

183 255073,9836 5668180,095 0 

184 254922,3827 5668294,753 0 

185 254814,4653 5668290,528 0 

186 254809,2736 5668295,329 0 

187 254797,7446 5668589,847 0 
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188 254802,5452 5668595,038 0 

189 254904,377 5668599,025 0 

190 254911,2924 5668595,361 0 

191 254915,9063 5668588,025 0 

192 254927,1833 5668299,945 0 

193 255157,6114 5667681,219 0 

194 255234,9903 5667767,64 0 

195 255242,0506 5667768,03 0 

196 255473,8434 5667560,488 0 

197 255476,8337 5667552,207 0 

198 255469,5224 5667502,992 0 

199 255463,8184 5667498,599 0 

200 255269,83 5667520,188 0 

201 255265,4137 5667525,71 0 

202 255270,704 5667573,247 0 

203 255158,0011 5667674,159 0 

204 254952,989 5668049,763 0 

205 254949,097 5668149,186 0 

206 254953,8976 5668154,378 0 

207 255203,7063 5668164,157 0 

208 255208,898 5668159,356 0 

209 255212,79 5668059,933 0 

210 255207,9894 5668054,741 0 

211 254958,1807 5668044,962 0 

212 255079,9095 5668028,711 0 

213 255084,5952 5667909,012 0 

214 255222,6805 5667785,373 0 

215 255223,0703 5667778,313 0 

216 255145,6913 5667691,892 0 

217 255138,631 5667691,503 0 

218 254964,5045 5667847,412 0 

219 254960,5839 5667855,743 0 

220 254954,006 5668023,783 0 

221 254958,8066 5668028,974 0 

222 255074,7178 5668033,512 0 

223 255605,2066 5667482,865 0 

224 255489,6695 5667495,722 0 

225 255485,4349 5667501,221 0 

226 255493,7782 5667557,383 0 

227 255496,9783 5667566,678 0 

228 255552,0221 5667663,796 0 

229 255558,2126 5667664,81 0 

230 255583,7349 5667641,958 0 

231 255100,6979 5668034,529 0 

232 255208,8616 5668038,763 0 

233 255214,0533 5668033,962 0 

234 255216,5279 5667970,747 0 

235 255541,155 5667680,083 0 

236 255542,4146 5667672,398 0 

237 255487,7952 5667576,029 0 

238 255481,6048 5667575,015 0 

239 255104,0429 5667913,075 0 

240 255100,1223 5667921,407 0 

241 255095,8973 5668029,337 0 

242 255041,5071 5667756,989 0 

243 255250,1655 5667570,161 0 

244 255253,3375 5667561,856 0 

245 255249,5119 5667527,48 0 

246 255243,9895 5667523,063 0 

247 255114,075 5667537,521 0 

248 255105,3806 5667541,41 0 

249 254962,7941 5667669,078 0 

250 254962,4043 5667676,139 0 

251 255034,4468 5667756,599 0 

252 255022,5267 5667767,272 0 

253 254950,4843 5667686,812 0 

254 254943,424 5667686,422 0 

255 254832,8275 5667785,447 0 

256 254828,9069 5667793,779 0 

257 254815,1995 5668143,945 0 

258 254820,0001 5668149,137 0 

259 254927,9175 5668153,361 0 

260 254933,1092 5668148,561 0 

261 254945,0569 5667843,348 0 

262 255022,137 5667774,332 0 

263 255064,274 5668300,307 0 

264 254948,3628 5668295,77 0 

265 254943,171 5668300,571 0 

266 254932,2576 5668579,363 0 

267 254936,4804 5668582,018 0 

268 255056,4104 5668518,487 0 

269 255061,0243 5668511,15 0 

270 255069,0746 5668305,499 0 

271 255749,1531 5667092,831 0 

272 255436,7154 5667139,247 0 

273 255432,5044 5667144,927 0 

274 255481,6127 5667475,493 0 

275 255487,3168 5667479,885 0 

276 255602,7442 5667467,04 0 

277 255207,881 5668185,337 0 

278 255197,9667 5668438,607 0 

279 255193,3528 5668445,944 0 

280 255081,5984 5668505,144 0 

281 255077,3757 5668502,488 0 

282 255089,9713 5668180,721 0 

283 255095,1631 5668175,92 0 
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284 255203,0804 5668180,145 0 

285 253584,3411 5668905,854 0 

286 253737,2173 5668846,484 0 

287 253740,0681 5668840,013 0 

288 253647,1339 5668600,711 0 

289 253641,0329 5668598,617 0 

290 253498,1431 5668684,094 0 

291 253495,6623 5668691,322 0 

292 253577,8701 5668903,004 0 

293 253277,6164 5669019,659 0 

294 253283,4371 5669022,712 0 

295 253406,2961 5668974,999 0 

296 253409,1469 5668968,528 0 

297 253338,0971 5668785,578 0 

298 253331,9962 5668783,484 0 

299 253242,13 5668837,242 0 

300 253194,1532 5668854,065 0 

301 253192,913 5668859,311 0 

302 253254,5603 5668922,975 0 

303 253143,4235 5669077,087 0 

304 253262,26 5669030,936 0 

305 253265,761 5669024,263 0 

306 253243,1054 5668929,259 0 

307 253179,8196 5668863,902 0 

308 253171,6231 5668861,965 0 

309 253073,2697 5668896,452 0 

310 253070,3614 5668902,767 0 

311 253136,9526 5669074,237 0 

312 253122,0378 5669080,029 0 

313 253055,2544 5668908,064 0 

314 253048,726 5668905,058 0 

315 252898,337 5668957,791 0 

316 252895,4288 5668964,106 0 

317 252964,2463 5669141,308 0 

318 252970,7172 5669144,159 0 

319 253119,187 5669086,5 0 

320 253560,1046 5668915,267 0 

321 253562,9554 5668908,796 0 

322 253481,7339 5668699,654 0 

323 253475,633 5668697,56 0 

324 253354,5063 5668770,018 0 

325 253352,0255 5668777,246 0 

326 253424,0617 5668962,736 0 

327 253430,5326 5668965,587 0 

328 253972,0134 5667408,542 0 

329 254126,9131 5667497,118 0 

330 254132,6834 5667504,391 0 

331 254203,2598 5667740,883 0 

332 254199,8985 5667747,104 0 

333 254084,9097 5667781,421 0 

334 254078,6887 5667778,059 0 

335 253969,1028 5667410,851 0 

336 254665,332 5667541,57 0 

337 254527,5108 5667513,669 0 

338 254187,6369 5667615,098 0 

339 254181,4159 5667611,737 0 

340 254149,3875 5667504,414 0 

341 254152,7488 5667498,193 0 

342 254517,0453 5667389,476 0 

343 254526,7371 5667389,038 0 

344 254689,5384 5667421,995 0 

345 254693,4469 5667427,888 0 

346 254671,2246 5667537,661 0 

347 254511,8049 5666127,263 0 

348 254548,4111 5667358,376 0 

349 254543,7685 5667364,804 0 

350 254143,7914 5667484,169 0 

351 254134,6597 5667483,117 0 

352 253908,9268 5667354,036 0 

353 253775,7226 5667367,174 0 

354 255354,3467 5665689,572 0 

355 255321,3122 5665766,055 0 

356 255313,0594 5665787,763 0 

357 255306,7651 5665810,117 0 

358 255233,7083 5666122,068 0 

359 255228,277 5666153,678 0 

360 255227,346 5666193,708 0 

361 255222,3293 5666197,713 0 

362 255069,771 5666166,798 0 

363 254531,0645 5666182,816 0 

364 254525,9181 5666177,967 0 

365 254524,3993 5666126,888 0 

366 255752,741 5666305,199 0 

367 255250,0505 5666203,331 0 

368 255245,2664 5666197,339 0 

369 255246,2414 5666155,421 0 

370 255251,357 5666125,648 0 

371 255324,1998 5665814,611 0 

372 255330,1689 5665793,411 0 

373 255337,9952 5665772,825 0 

374 255370,8712 5665696,709 0 

375 254733,9992 5666197,791 0 

376 254747,9481 5666666,911 0 

377 254743,1033 5666671,652 0 

378 254545,2814 5666661,501 0 

379 254540,1394 5666656,247 0 
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380 254526,6908 5666203,955 0 

381 254531,54 5666198,809 0 

382 254728,8528 5666192,942 0 

383 255026,9161 5666490,995 0 

384 255014,0597 5666582,679 0 

385 254986,2897 5666679,256 0 

386 254979,9146 5666683,805 0 

387 254769,1217 5666672,988 0 

388 254763,9797 5666667,734 0 

389 254758,3874 5666479,659 0 

390 254763,2343 5666474,872 0 

391 255022,6149 5666485,833 0 

392 254978,9865 5666704,655 0 

393 254923,8682 5666896,342 0 

394 254917,493 5666900,891 0 

395 254551,8416 5666882,127 0 

396 254546,6995 5666876,873 0 

397 254540,9137 5666682,288 0 

398 254545,7585 5666677,546 0 

399 254975,3748 5666699,593 0 

400 254755,2826 5666913,578 0 

401 254764,4916 5667223,291 0 

402 254759,6464 5667228,04 0 

403 254561,8347 5667218,19 0 

404 254556,6923 5667212,943 0 

405 254547,4738 5666902,914 0 

406 254552,3187 5666898,172 0 

407 254750,1406 5666908,324 0 

408 254921,9371 5666921,792 0 

409 254935,0148 5666960,271 0 

410 254958,2832 5667232,97 0 

411 254953,7144 5667237,703 0 

412 254785,6649 5667229,335 0 

413 254780,5225 5667224,089 0 

414 254771,3141 5666914,401 0 

415 254776,1589 5666909,659 0 

416 254915,3347 5666916,801 0 

417 254371,0621 5667717,939 0 

418 254397,6047 5667806,88 0 

419 254394,8225 5667814,365 0 

420 254187,4517 5667947,012 0 

421 254138,6717 5667961,57 0 

422 254132,4506 5667958,208 0 

423 254086,1239 5667802,973 0 

424 254089,4852 5667796,752 0 

425 254364,841 5667714,578 0 

426 255116,8868 5666833,93 0 

427 255461,6528 5666782,712 0 

428 255465,8453 5666777,034 0 

429 255445,9594 5666646,54 0 

430 255440,2605 5666642,332 0 

431 255152,1248 5666685,137 0 

432 255146,0268 5666690,737 0 

433 255113,0933 5666829,799 0 

434 255143,2141 5667161,618 0 

435 255138,4628 5667128,899 0 

436 255128,6143 5667094,331 0 

437 255106,4783 5667032,584 0 

438 255096,7889 5666997,86 0 

439 255092,2309 5666962,427 0 

440 255092,8116 5666926,707 0 

441 255098,571 5666891,12 0 

442 255106,8183 5666856,295 0 

443 255112,9163 5666850,695 0 

444 255250,9269 5666830,193 0 

445 255258,1773 5666833,895 0 

446 255408,1071 5667122,542 0 

447 255405,4661 5667127,713 0 

448 255148,8784 5667165,832 0 

449 254727,5416 5667628,5 0 

450 254660,8882 5667688,18 0 

451 254653,8279 5667687,79 0 

452 254636,4266 5667668,355 0 

453 254533,5572 5667647,531 0 

454 254224,8127 5667739,669 0 

455 254218,5916 5667736,308 0 

456 254188,851 5667636,651 0 

457 254192,2124 5667630,43 0 

458 254523,4638 5667531,575 0 

459 254533,1556 5667531,137 0 

460 254667,3964 5667558,312 0 

461 254675,6323 5667563,029 0 

462 254727,9313 5667621,439 0 

463 255003,1411 5666678,55 0 

464 255029,7481 5666586,017 0 

465 255052,1601 5666426,189 0 

466 255057,7424 5666420,185 0 

467 255142,0592 5666402,035 0 

468 255145,134 5666385,007 0 

469 255038,5614 5666407,948 0 

470 255030,5371 5666465,172 0 

471 255024,8472 5666469,913 0 

472 254762,7576 5666458,838 0 

473 254757,6134 5666453,629 0 

474 254749,9922 5666197,316 0 

475 254754,8413 5666192,169 0 
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476 255068,4019 5666182,846 0 

477 255221,9514 5666213,962 0 

478 255226,7356 5666219,954 0 

479 255225,609 5666268,392 0 

480 255220,26 5666299,178 0 

481 255133,2228 5666666,694 0 

482 255127,0909 5666672,01 0 

483 255006,739 5666682,904 0 

484 255127,0303 5666692,842 0 

485 255080,9058 5666887,604 0 

486 255074,8351 5666925,115 0 

487 255074,2122 5666963,435 0 

488 255079,1018 5667001,446 0 

489 255089,3152 5667038,047 0 

490 255111,4676 5667099,841 0 

491 255120,8223 5667132,675 0 

492 255125,6855 5667166,165 0 

493 255126,0533 5667200,003 0 

494 255121,8824 5667233,889 0 

495 255115,7717 5667265,81 0 

496 255105,9697 5667304,894 0 

497 255091,9063 5667342,382 0 

498 255073,6994 5667378,042 0 

499 255051,582 5667411,418 0 

500 255025,8369 5667442,083 0 

501 254996,7936 5667469,644 0 

502 254964,8237 5667493,749 0 

503 254930,1164 5667514,219 0 

504 254783,0509 5667590,092 0 

505 254747,7635 5667612,216 0 

506 254740,1919 5667611,147 0 

507 254688,4588 5667553,369 0 

508 254686,1156 5667544,743 0 

509 254713,2955 5667410,48 0 

510 254566,5537 5667380,774 0 

511 254561,5045 5667374,784 0 

512 254557,4666 5667238,982 0 

513 254562,3118 5667234,233 0 

514 254955,0872 5667253,792 0 

515 254960,5061 5667259,022 0 

516 254962,3154 5667280,227 0 

517 254999,8103 5667404,285 0 

518 255014,7541 5667398,425 0 

519 254978,1152 5667277,2 0 

520 254950,7911 5666956,969 0 

521 254937,3911 5666917,541 0 

522 254937,1639 5666908,001 0 

523 254995,6347 5666704,655 0 

524 255001,996 5666699,399 0 

525 255123,2029 5666688,428 0 

526 254751,837 5667630,907 0 

527 254791,9736 5667605,743 0 

528 254938,822 5667529,982 0 

529 254974,8463 5667508,735 0 

530 255008,4445 5667483,403 0 

531 255038,9669 5667454,438 0 

532 255066,0232 5667422,211 0 

533 255089,2671 5667387,136 0 

534 255108,4013 5667349,659 0 

535 255123,1809 5667310,262 0 

536 255133,3549 5667269,695 0 

537 255139,6742 5667236,684 0 

538 255145,7473 5667187,344 0 

539 255151,3039 5667181,647 0 

540 255410,9976 5667143,067 0 

541 255416,6781 5667147,278 0 

542 255465,7002 5667477,264 0 

543 255461,4656 5667482,762 0 

544 255102,2472 5667522,739 0 

545 254822,0427 5667773,628 0 

546 254813,3215 5667776,767 0 

547 254735,5929 5667773,725 0 

548 254727,2614 5667769,804 0 

549 254672,5056 5667708,65 0 

550 254672,8953 5667701,59 0 

551 254581,4429 5667783,474 0 

552 254653,5252 5667718,933 0 

553 254660,5855 5667719,323 0 

554 254723,198 5667789,252 0 

555 254807,9382 5667792,569 0 

556 254812,7388 5667797,761 0 

557 254794,1436 5668272,791 0 

558 254789,376 5668279,811 0 

559 254609,6574 5668359,374 0 

560 254596,2551 5668367,657 0 

561 254589,0973 5668366,215 0 

562 254504,303 5668247,397 0 

563 254502,8482 5668238,542 0 

564 254518,4642 5668186,995 0 

565 254524,8585 5668182,951 0 

566 254549,533 5668186,654 0 

567 254571,4238 5668187,754 0 

568 254593,3777 5668184,501 0 

569 254614,2674 5668177,005 0 

570 254633,0457 5668165,7 0 

571 254651,0034 5668152,314 0 
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572 254721,827 5668120,879 0 

573 254716,7154 5668109,362 0 

574 254644,6032 5668141,369 0 

575 254626,0141 5668155,226 0 

576 254608,8377 5668165,567 0 

577 254590,2965 5668172,22 0 

578 254570,8106 5668175,108 0 

579 254550,7873 5668174,101 0 

580 254526,3323 5668170,431 0 

581 254521,4025 5668164,69 0 

582 254521,7588 5668044,981 0 

583 254524,6578 5667971,81 0 

584 254531,2745 5667885,169 0 

585 254536,2711 5667856,366 0 

586 254546,4838 5667829,465 0 

587 254562,7985 5667803,444 0 

588 255625,1464 5667090,299 0 

589 255475,0489 5666801,676 0 

590 255467,7963 5666797,975 0 

591 255277,5564 5666826,237 0 

592 255274,9154 5666831,408 0 

593 255424,8452 5667120,055 0 

594 255432,0957 5667123,757 0 

595 255622,5076 5667095,47 0 

596 252575,7382 5669609,751 0 

597 252580,2597 5669614,894 0 

598 252567,5324 5669748,019 0 

599 252715,4098 5669614,384 0 

600 252591,0272 5669636,9 0 

601 252585,6313 5669642,768 0 

602 252575,496 5669748,781 0 

603 254520,6182 5667813,031 0 

604 254411,0908 5667822,953 0 

605 254194,1804 5667961,701 0 

606 254132,3501 5667980,153 0 

607 253982,0348 5668104,606 0 

608 253813,5859 5668495,395 0 

609 253740,4457 5668539,148 0 

610 253740,2987 5668544,513 0 

611 253851,0349 5668619,284 0 

612 253872,6431 5668654,864 0 

613 253879,8886 5668660,975 0 

614 254025,5052 5668718,52 0 

615 254033,5691 5668716,704 0 

616 254282,4081 5668450,406 0 

617 254281,8378 5668443,731 0 

618 254154,6584 5668347,287 0 

619 254163,4901 5668338,172 0 

620 254290,486 5668434,476 0 

621 254297,8837 5668433,844 0 

622 254485,7956 5668232,748 0 

623 254503,3725 5668174,728 0 

624 254503,7599 5668044,597 0 

625 254506,685 5667970,768 0 

626 254513,3923 5667882,94 0 

627 254524,7432 5667817,506 0 

628 255594,4079 5667653,878 0 

629 255235,7199 5667975,039 0 

630 255231,7993 5667983,371 0 

631 255213,5525 5668449,502 0 

632 254907,2759 5668611,748 0 

633 254677,1844 5668602,741 0 

634 254586,393 5668617,371 0 

635 254576,5302 5668628,142 0 

636 254576,8381 5668635,209 0 

637 254592,9092 5668649,952 0 

638 254625,1304 5668683,031 0 

639 254535,5402 5668968,861 0 

640 254501,4843 5668996,677 0 

641 254252,1705 5668990,134 0 

642 254247,1834 5668995,003 0 

643 254248,1553 5669429,963 0 

644 254246,1301 5669512,35 0 

645 254251,0053 5669517,487 0 

646 254682,3448 5669529,45 0 

647 254781,9004 5669508,233 0 

648 254788,0725 5669502,358 0 

649 254814,6885 5669402,013 0 

650 254826,8674 5669405,244 0 

651 254802,6866 5669496,407 0 

652 254806,2051 5669499,842 0 

653 255043,6709 5669430,657 0 

654 254681,2847 5668585,402 0 

655 254622,4126 5668533,356 0 

656 254557,4873 5668518,402 0 

657 254527,0396 5668490,735 0 

658 254520,0291 5668491,12 0 

659 254478,4605 5668538,181 0 

660 254478,835 5668545,308 0 

661 254560,1839 5668619,932 0 

662 254567,2451 5668619,624 0 

663 254580,0608 5668605,629 0 

664 254680,0944 5668589,509 0 

665 254560,9373 5668389,482 0 

666 254577,0063 5668379,552 0 

667 254578,3552 5668372,854 0 
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668 254495,157 5668256,271 0 

669 254488,8388 5668255,855 0 

670 254341,4176 5668413,62 0 

671 254341,7043 5668420,636 0 

672 254462,1406 5668530,073 0 

673 254469,1511 5668529,688 0 

674 254510,7029 5668482,645 0 

675 254510,3126 5668475,535 0 

676 254460,2238 5668430,021 0 

677 254468,6973 5668420,696 0 

678 254563,524 5668506,862 0 

679 254628,3599 5668521,796 0 

680 254703,2305 5668587,986 0 

681 254711,9727 5668591,493 0 

682 254776,5651 5668594,021 0 

683 254781,7569 5668589,221 0 

684 254793,2035 5668296,806 0 

685 254788,8271 5668293,834 0 

686 254615,5471 5668370,546 0 

687 254569,1021 5668399,248 0 

688 255244,656 5666223,585 0 

689 255243,5729 5666270,152 0 

690 255237,901 5666302,796 0 

691 255152,3018 5666664,24 0 

692 255156,0953 5666668,371 0 

693 255437,85 5666626,514 0 

694 255442,0425 5666620,836 0 

695 255409,9503 5666410,242 0 

696 255439,748 5666263,199 0 

697 255435,8406 5666257,306 0 

698 255249,6726 5666219,579 0 

699 254121,1024 5669537,815 0 

700 254117,089 5669533,878 0 

701 254085,9801 5669534,369 0 

702 254030,59 5669528,03 0 

703 254025,6028 5669532,461 0 

704 254024,6408 5669777,493 0 

705 254013,8713 5669873,493 0 

706 254012,5553 5669899,594 0 

707 254017,6614 5670056,296 0 

708 254022,3244 5670059,114 0 

709 254123,6567 5670010,048 0 

710 254151,975 5669998,148 0 

711 254233,477 5669957,314 0 

712 254308,931 5669917,408 0 

713 254342,4566 5669907,543 0 

714 254441,0317 5669896,568 0 

715 254441,6955 5669893,473 0 

716 254382,7706 5669858,678 0 

717 254363,0075 5669844,693 0 

718 254345,8073 5669827,655 0 

719 254254,2098 5669720,592 0 

720 254240,2799 5669685,526 0 

721 254237,043 5669538,102 0 

722 254231,9352 5669532,965 0 

723 254211,2321 5669532,39 0 

724 254137,6874 5669533,552 0 

725 254133,7018 5669537,615 0 

726 254134,2073 5669683,451 0 

727 254121,6073 5669683,495 0 

728 254477,4458 5669892,514 0 

729 254512,4103 5669888,621 0 

730 254525,987 5669888,674 0 

731 254530,7233 5669883,7 0 

732 254522,093 5669720,256 0 

733 254526,0969 5669546,124 0 

734 254521,2138 5669540,987 0 

735 254257,9449 5669533,686 0 

736 254253,0566 5669538,546 0 

737 254256,2129 5669682,295 0 

738 254268,0972 5669712,213 0 

739 254357,5361 5669816,752 0 

740 254373,3286 5669832,396 0 

741 254391,4741 5669845,236 0 

742 254468,1711 5669890,525 0 

743 255048,0522 5669446,046 0 

744 254803,3808 5669517,33 0 

745 254798,761 5669523,725 0 

746 254807,1805 5669756,698 0 

747 254546,2711 5669848,183 0 

748 254541,8164 5669854,83 0 

749 254543,3527 5669883,925 0 

750 254548,6127 5669889,109 0 

751 254562,2658 5669889,63 0 

752 254602,4708 5669901,498 0 

753 254752,5976 5669966,958 0 

754 254794,073 5669742,882 0 

755 254786,3319 5669528,683 0 

756 254781,2611 5669524,729 0 

757 254683,8111 5669545,496 0 

758 254543,8053 5669541,614 0 

759 254538,6922 5669546,474 0 

760 254534,7006 5669720,069 0 

761 254540,5969 5669831,735 0 

762 254545,5789 5669835,073 0 

763 254789,5352 5669749,533 0 
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764 254241,7823 5669689,308 0 

765 254138,7057 5669708,965 0 

766 254129,6 5669711,5 0 

767 254101,52 5669726,82 0 

768 254096,2057 5669726,68 0 

769 254094,54 5669753,7 0 

770 254103,1 5669745,3 0 

771 254113,5 5669731,5 0 

772 254122,88 5669725,9 0 

773 254134,14 5669721,28 0 

774 254151,36 5669716,82 0 

775 254151,9543 5669712,546 0 

776 254244,0379 5669694,986 0 

777 254252,1424 5668977,529 0 

778 254497,1375 5668983,959 0 

779 254524,646 5668961,491 0 

780 254609,363 5668691,208 0 

781 254607,3697 5668682,855 0 

782 254584,1307 5668658,997 0 

783 254473,0349 5668557,086 0 

784 254466,0403 5668557,454 0 

785 254250,0706 5668801,96 0 

786 254246,7716 5668810,707 0 

787 254247,1329 5668972,398 0 

788 254325,9866 5668430,133 0 

789 254073,8093 5668700,005 0 

790 254058,0411 5668720,344 0 

791 254046,2624 5668743,225 0 

792 254038,871 5668767,877 0 

793 254036,1169 5668793,464 0 

794 254033,4852 5668966,789 0 

795 254038,4076 5668971,919 0 

796 254224,1447 5668976,794 0 

797 254229,1318 5668971,925 0 

798 254228,7453 5668798,913 0 

799 254452,7454 5668545,315 0 

800 254452,355 5668538,206 0 

801 254333,1008 5668429,843 0 

802 254037,0159 5669512,661 0 

803 254086,7667 5669518,355 0 

804 254211,3275 5669516,387 0 

805 254223,016 5669516,711 0 

806 254228,1369 5669511,851 0 

807 254230,1548 5669429,762 0 

808 254229,1823 5668994,53 0 

809 254224,1729 5668989,399 0 

810 254038,2163 5668984,518 0 

811 254033,1421 5668989,387 0 

812 254027,6778 5669349,279 0 

813 254021,0763 5669476,974 0 

814 254030,5573 5669507,32 0 

815 253991,659 5669502,651 0 

816 254003,0994 5669476,062 0 

817 254009,6849 5669348,678 0 

818 254014,0472 5669061,368 0 

819 254009,1289 5669056,127 0 

820 253879,8037 5669049,887 0 

821 253874,7941 5669054,646 0 

822 253873,4583 5669488,941 0 

823 253878,4105 5669494,509 0 

824 253984,7152 5669506,675 0 

825 254014,3904 5669038,763 0 

826 254019,0096 5668734,531 0 

827 254014,4354 5668727,694 0 

828 253880,6182 5668674,811 0 

829 253875,9527 5668677,974 0 

830 253874,8637 5669032,034 0 

831 253879,8425 5669037,275 0 

832 254009,3203 5669043,522 0 

833 253728,7184 5669472,038 0 

834 253754,3087 5669472,744 0 

835 253795,6902 5669478,938 0 

836 253855,9554 5669491,725 0 

837 253860,8619 5669487,763 0 

838 253862,1804 5669059,109 0 

839 253857,2176 5669054,576 0 

840 253722,6389 5669067,216 0 

841 253697,9118 5669077,143 0 

842 253693,4996 5669084,001 0 

843 253699,9517 5669225,472 0 

844 253724,5625 5669354,573 0 

845 253723,7562 5669466,9 0 

846 253711,1576 5669466,659 0 

847 253711,9539 5669355,718 0 

848 253706,8525 5669328,958 0 

849 253700,9225 5669324,297 0 

850 253536,1804 5669332,566 0 

851 253510,9353 5669327,859 0 

852 253471,6504 5669329,831 0 

853 253365,2003 5669366,459 0 

854 253360,384 5669373,085 0 

855 253357,668 5669526,737 0 

856 253362,541 5669531,116 0 

857 253543,7232 5669508,473 0 

858 253628,9702 5669484,428 0 

859 253669,8545 5669475,525 0 
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860 253706,1435 5669472,125 0 

861 253339,4289 5669370,455 0 

862 252828,1391 5669374,794 0 

863 252823,1472 5669379,837 0 

864 252823,3539 5669510,348 0 

865 252830,5328 5669568,404 0 

866 252836,0366 5669572,324 0 

867 252954,9968 5669546,979 0 

868 253024,4382 5669537,619 0 

869 253336,5779 5669531,833 0 

870 253341,6654 5669526,741 0 

871 253344,3404 5669375,412 0 

872 252075,3956 5669593,288 0 

873 252391,0293 5669587,615 0 

874 252713,9871 5669598,328 0 

875 252813,8861 5669577,044 0 

876 252818,1627 5669571,04 0 

877 252810,7551 5669511,134 0 

878 252810,4037 5669289,284 0 

879 252787,2009 5669231,05 0 

880 253895,6696 5669912,953 0 

881 253895,4411 5669909,518 0 

882 253893,4344 5669865,036 0 

883 253896,2061 5669810,532 0 

884 253901,3609 5669804,548 0 

885 254006,5225 5669783,284 0 

886 254010,8659 5669787,262 0 

887 254001,3067 5669872,472 0 

888 253999,9449 5669899,481 0 

889 254005,1356 5670058,778 0 

890 254000,3 5670063,902 0 

891 253948,8126 5670065,206 0 

892 253664,1025 5670065,223 0 

893 253653,3507 5670065,85 0 

894 253642,7444 5670067,721 0 

895 253632,427 5670070,811 0 

896 253622,5383 5670075,078 0 

897 253590,0697 5670091,39 0 

898 253584,4472 5670088,77 0 

899 253539,8706 5669900,949 0 

900 253543,5929 5669894,981 0 

901 253611,0804 5669879,718 0 

902 253708,6358 5669855,06 0 

903 253878,8627 5669809,76 0 

904 253883,4406 5669813,468 0 

905 253880,82 5669865 0 

906 253882,86 5669910,22 0 

907 253884,5026 5669934,919 0 

908 253906,38 5669932,44 0 

909 253909,86 5669923,28 0 

910 253377,1963 5669914,629 0 

911 253352,1631 5669553,569 0 

912 253356,7787 5669547,961 0 

913 253546,905 5669524,2 0 

914 253632,8478 5669499,959 0 

915 253672,312 5669491,365 0 

916 253712,525 5669487,597 0 

917 253752,8987 5669488,711 0 

918 253792,8429 5669494,69 0 

919 253855,5721 5669508 0 

920 254008,0604 5669525,452 0 

921 254013,0083 5669531,02 0 

922 254012,6547 5669621,089 0 

923 254007,6676 5669625,52 0 

924 253943,1415 5669618,13 0 

925 253908,9164 5669726,085 0 

926 253892,7243 5669751,695 0 

927 253886,645 5669789,921 0 

928 253881,0279 5669796,145 0 

929 253705,4717 5669842,863 0 

930 253608,1464 5669867,464 0 

931 253382,419 5669918,514 0 

932 252074,4741 5669609,307 0 

933 252390,9077 5669603,619 0 

934 252715,4098 5669614,384 0 

935 252957,7364 5669562,755 0 

936 253025,6591 5669553,599 0 

937 253043,2933 5669553,273 0 

938 253046,4913 5669557,844 0 

939 253005,5275 5669663,927 0 

940 252991,137 5669757,25 0 

941 253003,5898 5669759,17 0 

942 253017,7726 5669667,194 0 

943 253060,0955 5669557,592 0 

944 253066,8958 5669552,835 0 

945 253330,7292 5669547,944 0 

946 253336,0742 5669552,84 0 

947 253361,4055 5669918,201 0 

948 253356,8745 5669924,292 0 

949 252957,3265 5670014,653 0 

950 254012,5657 5669643,766 0 

951 254012,0925 5669764,307 0 

952 254007,1721 5669770,297 0 

953 253903,948 5669791,17 0 

954 253899,8325 5669787,223 0 

955 253904,7605 5669756,236 0 
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956 253920,4356 5669731,444 0 

957 253950,5056 5669636,595 0 

958 253956,9842 5669632,398 0 

959 254007,6178 5669638,197 0 

960 254545,2289 5667791,738 0 

961 254641,5181 5667705,523 0 

962 254641,9078 5667698,463 0 

963 254631,3835 5667686,709 0 

964 254623,1476 5667681,992 0 

965 254539,202 5667664,998 0 

966 254529,5102 5667665,436 0 

967 254389,7552 5667707,143 0 

968 254386,3939 5667713,364 0 

969 254412,7897 5667801,812 0 

970 254419,1991 5667806,153 0 

971 254536,5243 5667795,525 0 
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ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 


