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Об’єкт дослідження – обмеження у використанні земель.
Мета роботи – проведення наукових досліджень з розроблення
класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного пункту, детальним планом території.
Методи

дослідження:

системно-структурний

аналіз,

порівняння,

класифікації, кодування.
У ході виконання НДР вирішені науково-практичні завдання, які
дозволяють розробити класифікатор об’єктів містобудування та класифікувати
обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним
планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним
планом населеного пункту, детальним планом території.
Створена НДР призначена для подальшого використання при розробленні
Національного класифікатору об’єктів містобудування та при розробленні
проекту нормативно-правового акту щодо затвердження класифікації обмежень
у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом
просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом
населеного пункту, детальним планом території.
МІСТОБУДУВАННЯ, МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР, КЛАСИФІКАТОР
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ВСТУП
Дана науково-дослідна розробка (НДР) спрямована на систематизацію
об’єктного складу сфери містобудування та, зокрема, систематизацію обмежень
у

використанні

земель,

які

можуть

встановлюватися

планувальною

документацією місцевого рівня – комплексним планом просторового розвитку
території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту,
детальним планом території.
Мета НДР полягає у проведенні наукових досліджень з розроблення
класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного

пункту,

детальним планом території.

Розроблення такої класифікації передбачене Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання
земель» від 17.06.2020 № 711-IX та дорученням Прем’єр-міністра до
зазначеного закону від 07.08.2020 №10/52/52.
Зазначений Закон передбачає запровадження нового виду містобудівної
документації – комплексного плану території територіальної громади (далі –
комплексний план), а також об’єднання у планувальних документах місцевого
рівня (комплексний план, генеральний план населеного пункту та детальний
план території) функцій містобудівної та землевпорядної документації.
В рамках створення НДР проведено аналіз законодавства України,
державних будівельних норм та інших нормативно-правових актів, зокрема:
- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про основи містобудування»;
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
- Закон України «Про природно-заповідний фонд»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про
містобудівний кадастр»;
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- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
«Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»;
- Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від
23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення
земель»;
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
- інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цих законів.
За

результатами

проведених

аналітичних

досліджень

розроблено

науково-обґрунтовані пропозиції щодо:
- загальних

принципів

класифікації

об’єктів

містобудування

та

принципової структури класифікатору об’єктів містобудування;
- принципів класифікації територій за функціональним призначенням та
її місця в загальному класифікаторі об’єктів містобудування;
- принципів класифікації обмежень у використанні земель, що можуть
встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території
територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним
планом

території,

та

її

місця

в

загальному

класифікаторі

об’єктів

містобудування;
- класифікації

обмежень

у

використанні

земель,

що

можуть

встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території
територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним
планом території.
Висновки та пропозиції за результатами створення НДР викладені у
цьому звіті. Звіт складається із 4 основних розділів та 5 додатків з матеріалами,
які деталізують та обґрунтовують досягнуті результати.
В роботі враховані результати науково-дослідної розробки, виконаної
Товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут просторового розвитку»
на умовах субпідряду, зокрема при складанні розділів 1 та 2 даного звіту.
Науково-обґрунтовані пропозиції, сформовані у ході створення НДР,
призначені для подальшого використання при розробленні Національного
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класифікатору

об’єктів

містобудування

та

при

розробленні

проекту

нормативно-правового акту щодо затвердження класифікації обмежень у
використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом
просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом
населеного пункту, детальним планом території.
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1. Нормативно-правові засади визначення об’єктного складу сфери
планування територій
1.1. Нормативно-правове регулювання сфери містобудування
Нормативно-правове регулювання сфери містобудування базується на
положеннях Законів України «Про основи містобудування» та «Про
регулювання містобудівної діяльності», а також низці підзаконних актів та
комплексі державних будівельних норм, які визначають як норми планування
територій та населених пунктів, так і склад та зміст містобудівної документації.
Зокрема, статтею 4 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» визначено, що об’єктами містобудування є планувальна організація
території регіонів та населених пунктів з об’ємно-просторовим рішенням,
система розселення, система взаємопов’язаного комплексного розміщення
основних об’єктів промисловості, транспорту, інженерної та соціальної
інфраструктури, функціональне зонування території України та її частин. Таке
визначення

закладає

основу

визначення

об’єктного

складу

сфери

містобудування.
Такий широкий та комплексний об’єктний склад сфери містобудування
обумовлює те, що нормативно-правові засади цієї галузі визначаються
нормативно-правовими актами й інших дотичних галузей – управління
земельними, водними, лісовими ресурсами, надрами, охорони довкілля, освіти
та охорони здоров’я, розвитку транспортних та інженерних мереж, виробничої
діяльності, охорони культурної спадщини, інженерної підготовки та захисту
території, цивільного захисту тощо.
Навесні 2020 року затверджено Закон України «Про національну
інфраструктуру геопросторових даних» (від 13 квітня 2020 року № 554-IX),
яким встановлено правові та організаційні засади створення, функціонування та
подальшого розвитку узгодженої розподіленої інформаційної системи держави
– національної інфраструктури геопросторових даних.
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Закон вводить поняття базових та профільних наборів геопросторових
даних. Додатком до Закону затверджено Набори (види) геопросторових даних,
серед яких особливе значення в контексті даного дослідження мають набори:
- «типи
(громадські,

землекористування»,
житлові,

що

включає

ландшафтно-рекреаційні,

функціональні

курортні,

зони

транспортної

інфраструктури, інженерної інфраструктури, виробничі, комунально-складські,
сільськогосподарського

призначення,

спеціальні,

історико-культурного

призначення), категорії земель за цільовим призначенням, види цільового
призначення земель та земельних ділянок;
- «територіальні зони, зони регулювання, обмеження у використанні
земель та облікові одиниці», які охоплюють частини території України, щодо
яких здійснюються особливе регулювання та/або звітування на міжнародному,
загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівнях;
об’єкти поводження з відходами; обмеження у використанні земель (охоронні
зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого
використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні
зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного
забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні
зони для виробництва сільськогосподарської продукції).
Цим Законом одним з базових принципів створення та функціонування
національної

інфраструктури

геопросторових

даних

визначено

інтероперабельність та інтегрування геопросторових даних, одержаних з різних
джерел. Поняття «інтероперабельність» передбачає здатність даних, метаданих,
технічних і програмних засобів до функціональної та інформаційної
автоматизованої взаємодії.
У зв’язку з цим на порядку денному постає питання про уніфікацію
підходів до створення різних класифікаторів та інформаційних систем. Це є
прямим наслідком виконання норми Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання
адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної
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електронної системи у сфері будівництва» про те, що Електронна система
створюється з використанням програмного забезпечення, яке забезпечує його
сумісність і електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з
іншими електронними інформаційними системами та мережами, що становлять
інформаційний ресурс держави, у тому числі Державним земельним кадастром,
Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, Єдиним реєстром з оцінки впливу на довкілля, Єдиним державним
реєстром судових рішень, Єдиним державним реєстром виконавчих документів,
Державним реєстром нерухомих пам’яток України, Державним реєстром
загальнообов’язкового державного соціального страхування, інтегрованою
автоматизованою системою державного нагляду (контролю).
Всі наведені вище інформаційні системи створювалися відповідно до
визначених цілей та структури даних. Таким чином, можна зробити висновок
про необхідність заздалегідь при проектуванні нових систем або їхнього
удосконалення визначати у числі найбільш пріоритетних завдань питання
сумісності і інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними
системами та мережами. Створення самодостатніх та закритих класифікаторів
призведе до ускладнення їх об’єднання у інтегровані інформаційні системи.
Отже, при розгляді питань класифікації необхідно передбачати характеристики
класифікатора, як кінцевого продукту, які дозволять максимально ефективно
поєднати його з вже створеними інформаційними системами якомога ширшого
спектру застосування. Яскравим прикладом такого завдання є інтеграція
земельного і містобудівного кадастру.
У той же час слід відмітити, що ще у 2011 році Постановою Кабінету
Міністрів України було затверджено Положення про містобудівний кадастр
(Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 559), яким вже 9 років тому було
дано визначення понять геопросторовий об’єкт, інтероперабельність та
геопортали містобудівного кадастру. Положенням було визначено спектр
об’єктного складу, інформаційні джерела, структуру містобудівного кадастру,
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порядок його ведення та закладено основи його побудови як розподіленої
інформаційної системи на принципах відкритості та доступності інформації з
містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання.
У розвиток викладених в Положенні засад розбудови містобудівного
кадастру було розроблено та затверджено ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст
містобудівного кадастру, яким було деталізовано опис об’єктного складу
системи містобудівного кадастру.
В червні 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування
використання земель» (від 17.06.2020 № 711-IX), яким були внесені зміни до
Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» та деяких інших законодавчих актів.
Зазначеним Законом запроваджено інтеграцію містобудівної документації
і документації із землеустрою, змінено правила планування територій,
визначення та зміни цільового призначення земельних ділянок та встановлені
нові вимоги щодо примусового відчуження земельних ділянок з мотивів
суспільної необхідності.
Запроваджено новий різновид планувальної документації – комплексного
плану

просторового

розвитку

території

територіальної

громади,

який

визначатиме планувальну організацію, функціональне призначення території,
межі

функціональних

зон,

дорожню

мережу,

інженерно-транспортну

інфраструктуру тощо у межах території територіальної громади. Положення
іншої планувальної документації на місцевому рівні (генеральних планів та
детальних планів території) повинні узгоджуватися з комплексним планом.
Закон передбачає, що функціональні зони, встановлені комплексним
планом або генеральним планом населеного пункту, визначатимуть набір
дозволених видів цільового призначення земельних ділянок в межах певної
території.

Передбачено

затвердження

Кабінетом

Міністрів

України

Класифікатору видів функціонального призначення територій та дозволених в
їх межах видів цільового призначення земельних ділянок.

13

Державний земельний кадастр відтепер міститиме відомості не лише про
цільове призначення земельних ділянок, а й про функціональні зони, в межах
яких будуть розташовані ці ділянки. За Законом, відповідні місцеві ради до 1
січня 2025 року повинні забезпечити внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про функціональні зони, визначені у містобудівній
документації. Передбачено, що до внесення таких відомостей до ДЗК
належність земельної ділянки до функціональної зони буде визначатись
відповідно до чинної містобудівної документації.
Відповідно до чинного законодавства, зміна цільового призначення
земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення
та вимагає прийняття відповідного рішення органом виконавчої влади або
місцевого самоврядування. Закон № 711-IX скасовує необхідність розроблення
такої документації (щодо земельних ділянок всіх форм власності) та прийняття
рішень органами виконавчої влади або місцевого самоврядування (щодо
приватних земельних ділянок) для зміни цільового призначення в межах
визначеного виду функціонального призначення території з моменту внесення
до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони (тобто,
з 1 січня 2025 року або раніше).
Змінити

цільове

призначення

без

розроблення

документації

із

землеустрою можна буде вже з 24 липня 2021 року, але за умови, що земельна
ділянка, цільове призначення якої змінюється, розташована у межах
функціональних зон, визначених містобудівною документацією на місцевому
рівні, затвердженою до цієї дати, та відомості про функціональну зону, в межах
якої розташована земельна ділянка, внесені до Державного земельного
кадастру, або, якщо такі відомості не внесені до кадастру – на підставі витягу з
містобудівної документації.
З моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
функціональні зони (тобто, з 1 січня 2025 року або раніше) землекористувачі
ділянок державної або комунальної власності, що належать до земель житлової
та

громадської

забудови,

земель

промисловості,

транспорту,

зв’язку,
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енергетики, оборони та іншого призначення або ділянок будь-яких категорій (за
винятком земель природно-заповідного фонду), на яких розташовані їхні
будівлі

або

споруди,

отримають

змогу

безпосередньо

звертатись

до

кадастрового реєстратора із заявою про зміну цільового призначення таких
ділянок в межах визначеного виду функціонального призначення території без
прийняття відповідних рішень органом виконавчої влади або місцевого
самоврядування.
Починаючи з 24 липня 2021 року комплексні плани, генеральні плани та
детальні плани території мають визначати також і межі територій, до складу
яких входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких
може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів
суспільної необхідності.
У межах таких територій заборонятиметься (за певними винятками)
передача земельних ділянок державної та комунальної власності у приватну
власність, формування таких земельних ділянок, зміна їхнього цільового
призначення для цілей, не пов’язаних з розміщенням зазначених об’єктів;
укладання договорів оренди землі, емфітевзису, суперфіцію щодо таких
земельних ділянок здійснюватиметься з обов’язковим включенням до них
умови щодо обов’язковості їх розірвання в односторонньому порядку за
рішенням орендодавця у разі необхідності використання земельної ділянки для
розміщення таких об’єктів без відшкодування землекористувачу збитків;
поновлення,

продовження

дії

таких

договорів

здійснюватиметься

з

обов’язковим включенням до них умови, передбаченої вище (за певними
винятками). Зазначені обмеження та обтяження, а також строк їх дії (за Законом
цей строк не може бути більше 10 років) визначатимуться відповідною
містобудівною документацією.
1.2. Використання терміну обмеження у сфері містобудування
Термін «планувальні обмеження» у законодавчих та нормативних
документах

найчастіше

зустрічається

в

контексті

опису

складових
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«містобудівних умов та обмежень» як документу, 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.
При цьому, відповідно до статті 29 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» планувальні обмеження включають «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,

планувальні

обмеження

використання

приаеродромних територій, встановлені відповідно до Повітряного кодексу
України».
Згідно з Державними будівельними нормами Б.2.2-12:2019 «Планування
та забудова територій» (п. 14.11.1) до планувальних обмежень відноситься
система визначених чи нормативних санітарно-захисних зон, санітарних
розривів,

охоронних

зон,

зон

санітарної

охорони

від

промислових,

сільськогосподарських, комунальних, транспортних, курортних та інженерних
об’єктів, що встановлені ДСП 173-96».
Однак, практична містобудівна діяльність доводить, що зазначені вище
переліки неповні і можуть доповнюватись іншими видами обмежень у
плануванні та використанні територій залежно від особливостей останніх та
стадій містобудівного проектування.
У складі містобудівної документації усіх рівнів розробляються графічні
матеріали, котрі містять інформацію щодо планувальних обмежень території.
Планувальні рішення приймаються з урахуванням планувальних обмежень, які
поширюються на усі земельні ділянки та об’єкти нерухомості у межах
визначених параметрів незалежно від форм власності.
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Так під час проектування на місцевому рівні у складі матеріалів
детального плану території відповідно вимог Державних будівельних норм
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» розробляються
схеми планувальних обмежень. При цьому існуючі та прогнозовані планувальні
обмеження виконуються на окремих кресленнях. Аналогічні вимоги до складу
проектів містяться у Державних будівельних нормах Б.1.1-15:2012 «Склад та
зміст генерального плану населеного пункту» – до складу графічних матеріалів
генерального плану населеного пункту входять Схема існуючих планувальних
обмежень та Схема проектних планувальних обмежень.
Відповідно до Держаних будівельних норм Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст
плану зонування території» наявність Схеми планувальних обмежень є
передумовою розроблення Схеми зонування населеного пункту (його окремих
частин), оскільки встановлення меж територіальних зон (підзон) на території
населеного пункту здійснюється на основі відповідних графічних матеріалів
генерального плану населеного пункту (в тому числі схем існуючих та
проектних планувальних обмежень).
Державні будівельні норми розроблення документації на регіональному
рівні також містять вимоги щодо врахування та презентації комплексу
планувальних обмежень як у вигляді безпосередньо схем планувальних
обмежень, так і у якості складових інших визначених нормами креслень. Так,
Держаними будівельними нормами Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми
планування території, на якій реалізуються повноваження сільських селищних
та міських рад» передбачається розроблення схем існуючих та проектних
планувальних

обмежень,

суміщених

відповідно

з

планом

існуючого

використання території та проектним планом.
Держаними будівельними нормами Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст
містобудівної

документації

на

державному

та

регіональному

рівнях»

встановлюються вимоги до складу та змісту містобудівної документації на
державному (схеми планування окремої частини території України) та
регіональному (схеми планування території Автономної Республіки Крим,
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області, групи районів та окремого району) рівнях. При цьому у складі
графічних матеріалів Схем планування території районів передбачається
розроблення схеми планувальних обмежень подібних до тих, що розробляються
у складі містобудівної документації місцевого рівня.
Натомість під час розроблення як схем планування окремих частин
України, так і схем планування територій Автономної Республіки Крим,
областей та груп районів передбачене здійснення комплексної оцінки території
шляхом формування схем природно-ресурсного потенціалу та природнотехногенної небезпеки території, на яких, зокрема, подається інформація щодо
окремих планувальних обмежень, які впливають на здійснення містобудівної та
господарської діяльності.
1.3. Використання терміну обмеження у земельному законодавстві
В

земельному

законодавстві

прямого

узагальненого

визначення

обмеження, що встановлюються на землях, немає. В окремих статтях
Земельного кодексу України містяться норми щодо наслідків встановлення
обмежень для діяльності, яка не відповідає або суперечить їх цільовому
призначенню.
Глава 18 ЗКУ присвячена обмеженням прав на землю. Зокрема, стаття
110, яка судячи з назви має дати тлумачення поняття обмеження у використанні
земельних ділянок та обтяжень прав на земельну ділянку встановлює: «На
використання власником земельної ділянки або її частини може бути
встановлено обмеження».
При цьому в статті 111 мова йде вже про обмеження у використанні не
земельних ділянок, а земель, і визначається перелік типів обмежень, які можуть
встановлюватися законом, прийнятими відповідно до нього нормативноправовими актами, договором, рішенням суду:
• умова розпочати і завершити забудову чи освоєння земельної ділянки
упродовж встановлених строків;
• заборона на провадження окремих видів діяльності;
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• заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;
• умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки
дороги;
• умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених
робіт;
• умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих
рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому
порядку.
Визначений перелік абсолютно не узгоджується з визначеними в статтях
112-115 ЗКУ обмеженнями, а також Переліком обмежень щодо використання
земельних ділянок, який міститься в Додатку 6 до Порядку ведення Державного
земельного кадастру.
Окрім того, ще низку обмежень визначено іншими статтями ЗКУ
(статтею 48 – округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту, статтею
61-62 – прибережні захисні смуги, тощо).
За результатами аналізу положень ЗКУ можна зробити висновок, що
обмеження можуть встановлюватися як на землі, так і на земельні ділянки.
Фактично обмеження, встановлені на земельні ділянки в більшості випадків
можна тлумачити як проекцію обмеження земель, як більш загального поняття
із значним просторовим розповсюдження, на конкретну земельну ділянку з
визначеними межами і правами щодо неї як локальний об’єкт.
Таке тлумачення опосередковано підтверджується змістом частини 5
статті 111, де в переліку документації із землеустрою, яка має містити відомості
про обмеження. землі і земельні ділянки перераховані як об’єкти одного
порядку: «…земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у
використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, проектах землеустрою,
що

забезпечують

еколого-економічне

обґрунтування

сівозміни

та

впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних
ділянок,

технічній

документації

із

землеустрою

щодо

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».

встановлення
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У статті 111 наведено ряд норм, які є дуже важливими для виконання
даного дослідження. Частина 4 визначає, що обмеження у використанні земель
(крім

обмежень, безпосередньо

встановлених

законом

та

прийнятими

відповідно до них нормативно-правовими актами) підлягають державній
реєстрації в Державному земельному кадастрі у порядку, встановленому
законом, і є чинними з моменту державної реєстрації. Тобто, ця норма прямо
визначає, що обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватися
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного пункту, детальним планом території, так само
як і обмеження, безпосередньо встановлені законом та прийнятими відповідно
до них нормативно-правовими актами, підлягають державній реєстрації в
Державному земельному кадастрі.
У частині 5 статті 111 наведено перелік видів документації із
землеустрою, в якій можуть або мають бути наведені відомості про обмеження
у використанні земель. Відомості зазначаються у схемах землеустрою і технікоекономічних обґрунтуваннях використання та охорони земель адміністративнотериторіальних
встановлення

одиниць,
меж

природоохоронного

проектах

територій

землеустрою

природно-заповідного

призначення,

оздоровчого,

щодо

організації

фонду

рекреаційного,

та

і

іншого
історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та
водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих
об’єктів,

проектах

землеустрою,

що

забезпечують

еколого-економічне

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру.
У наведеному переліку наразі відсутні комплексні плани просторового
розвитку території територіальної громади, генеральні плани населених
пунктів, детальні плани територій, але на них буде розповсюджена ця норма
після набрання чинності в повному обсязі Закону України «Про внесення змін
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до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»
від 17.06.2020 №711-IX.
1.4. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють питання
обмеження у використанні земель
Правове регулювання питань, пов’язаних зі встановленням обмежень у
використанні земель регламентовано не лише Земельним кодексом України, а й
низкою інших нормативно-правових та нормативних актів.
Зокрема, Державними будівельними нормами Б.2.2-12:2019 «Планування
та забудова територій» передбачено встановлення саме містобудівною
документацією

планувальних

обмежень

регламенту

забудови:

зелених,

червоних та блакитних ліній, а також зон регулювання забудови.
Низкою законів передбачено встановлення охоронних зон навколо
інженерних

об’єктів.

Зокрема,

охоронні

зони

об’єктів

транспорту

встановлюються відповідно до Законів України «Про транспорт» (стаття 11) та
«Про трубопроводний транспорт» (стаття 11), а їх параметри визначаються у
відповідності до Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1747.
Охоронні зони ліній (споруд) електрозв’язку встановлюються відповідно
до вимог пункту 2 статті 10 Закону України «Про телекомунікації» та
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил охорони
ліній електрозв’язку» від 29.01.96 № 135.
Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних
зон енергетичних об’єктів» передбачене встановлення охоронних зон об’єктів
енергетики, параметри встановлення яких визначені Правилами охорони
електричних мереж, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
4 березня 1997 р. № 209.
Охоронні

зони

об’єктів,

призначених

для

гідрометеорологічних

спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності встановлюються
у відповідності до вимог Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність»
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та Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для
гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної
діяльності, та режиму їх використання», затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2262.
Законом України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»
передбачається необхідність дотримання охоронних зон геодезичних пунктів, а
їх

параметри

визначаються

Порядком

охорони

геодезичних

пунктів,

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р.
№ 836.
Велику підгрупу обмежень становлять санітарно-захисні зони, відстані та
розриви. Параметри даних обмежень визначаються у відповідності до
санітарної класифікації, технологічних характеристик та потужності об’єктів,
від яких вони встановлюються, згідно з положеннями Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом
міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173, Державних
будівельних норм Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а також
інших державних та відомчих будівельних норм, державних санітарних правил
і норм, галузевих нормативних документів тощо.
Параметри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв,
підприємств та інших виробничих об’єктів з новими технологіями, а також
зміни цих зон (збільшення чи зменшення) враховуються у містобудівній
документації на підставі затверджених Головним державним санітарним
лікарем України на висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи
проектних матеріалів на будівництво зазначених об’єктів. Зміни розмірів
санітарно-захисних зон для підприємств та інших виробничих об’єктів IV-V
класів небезпеки встановлюються за матеріалами затверджених головними
державними санітарними лікарями Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи проектних матеріалів на будівництво зазначених об'єктів.
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Окрему підмножину обмежень формують обмеження природоохоронного
характеру. У першу чергу це території та об’єкти природно-заповідного фонду,
а також їх охоронні зони. Відповідно до положень Закону України «Про
природно-заповідний фонд» межі територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, встановлюються в натурі відповідно до законодавства (стаття 7). Тобто
у матеріалах містобудівної документації враховуються на підставі розроблених
раніше проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду. У разі відсутності розроблених та затверджених у
встановленому законодавством порядку відповідних проектів межі територій та
об’єктів природно-заповідного фонду приймаються відповідно до проектів
створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Окрім того, під час прийняття планувальних рішень враховується
диференційований режим охорони, відтворення та використання природних
комплексів, передбачений проектами функціонального зонування окремих
категорій територій природно-заповідного фонду (біосферних та природних
заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків,
ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків, а також парківпам’яток садово-паркового мистецтва).
Окрім того, статтею 55 Закону України «Про природно-заповідний фонд»
передбачено резервування цінних для заповідання природних територій та
об’єктів з метою недопущення знищення або руйнування в результаті
господарської діяльності. Зарезервовані відповідно до цієї статті території
також виступають своєрідними обмеженнями у використанні земель – чинний
Перелік обмежень щодо використання земельних ділянок (Додаток 6 до
Порядку ведення Державного земельного кадастру) містить відповідний
окремий вид обмеження – 10.25 «Території, зарезервовані з метою наступного
заповідання». Такі території також враховуються при плануванні території за
умови наявності картографічних матеріалів щодо їх визначення.
Водним кодексом України (статті 87-92) та ЗКУ (статті 58-64)
передбачено встановлення водоохоронних обмежень – водоохоронних зон,

23

прибережних захисних смуг, берегових смуг водних шляхів, пляжних зон смуг
відведення гідроінженерних лінійних споруд. Режим відповідних обмежень
визначено Водним кодексом, тоді як Порядок визначення розмірів і меж
водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них,
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р.
№486.
Статтею 115 ЗКУ передбачено встановлення зон особливого режиму
використання

земель:

прикордонних

смуг,

зон

особливого

режиму

використання земель навколо військової частини, зон особливого режиму
використання

земель

навколо

військових

об’єктів,

інших

військових

формувань. Встановлення цих обмежень здійснюється з метою забезпечення
функціонування військових об'єктів, збереження озброєння, військової техніки
та іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також
захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних
ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об’єктах.
Встановлення таких обмежень не є предметом містобудівної документації,
однак розміри та режими господарського використання даних територій
можуть враховуватися за умови надання виконавцям робіт відповідної
документації щодо встановлення таких обмежень.
Законом

України

«Про

правовий

режим

території,

що

зазнала

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (стаття 2)
передбачено встановлення трьох зон територій, що зазнали радіоактивного
забруднення

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи:

зони

відчуження,

безумовного (обов’язкового) відселення та гарантованого добровільного
відселення. Відповідно до положень цього Закону межі визначених зон
установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за
погодженням з Національною академією наук, центральними органами
виконавчої влади сільського господарства та з питань продовольчої безпеки
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держави, безпеки використання ядерної енергії, управління зоною відчуження
та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, на основі експертних
висновків.
Окрему підмножину обмежень становлять обмеження, спричинені
підвищеним

проявом

фізичних

факторів

забруднення

довкілля

(шум,

електромагнітне випромінювання). Це, насамперед, зони обмеження забудови
від радіотехнічних та радіолокаційних об’єктів різного призначення (теле-,
радіо- та стільникового зв’язку, навігаційних, метеорологічних тощо). У
відповідності до рівнів та азимутів електромагнітного випромінювання на
підставі

матеріалів спеціалізованих досліджень згідно

з положеннями

Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу
електромагнітних

випромінювань,

затверджених

Наказом

Міністерства

охорони здоров’я України 01.08.1996 № 239, визначаються параметри зон
обмеження забудови та, відповідно, враховуються під час прийняття
містобудівних рішень.
Суттєві обмеження у межах територій проектування створюють
аеродроми та гелікоптерні майданчики. Процес прийняття планувальних
рішень вимагає дотримання як обмежень, пов’язаних з особливостями
проходження шляхів польотів повітряних суден (поверхні обмеження забудови,
смуги повітряних підходів), так і з акустичним навантаженням на прилеглу
територію (зони обмеження забудови за умовами авіаційного шуму). Частково
режими використання територій у зонах впливу аеродромів визначаються
положеннями Повітряного кодексу України, авіаційними правилами України
«Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території
навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму», затвердженими Наказом
Державної авіаційної служби від 26.03.2019 року №381, Державними
санітарними

правилами

планування

та

забудови

населених

пунктів,

затвердженими Наказом міністерства охорони здоров’я України від 19 червня
1996 р. № 173, Державними будівельними нормами Б.2.2-12:2019 «Планування
та забудова територій». У містобудівній документації враховуються параметри
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зазначених вище обмежень, встановлені за матеріалами Звітів про оцінку
впливу на довкілля та шумовими картами аеродромів.
Специфічною підмножиною планувальних обмежень, котрі враховуються
у містобудівній документації на підставі опрацювання спеціалізованих проектів
щодо їх визначення є зони санітарної охорони. Зони санітарної охорони джерел
і водопровідних споруд систем централізованого питного водопостачання
встановлюються спеціалізованими проектами на підставі вимог Водного
кодексу України, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та
споруди. Основні положення проектування».
Режим господарського використання поясів зон санітарної охорони
джерел

і

водопровідних

споруд

систем

централізованого

питного

водопостачання регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від
18 грудня 1998 р. № 2024 № «Про правовий режим зон санітарної охорони
водних об’єктів». Межі зон санітарної охорони водних об’єктів визначаються
проектом землеустрою і встановлюються органами місцевого самоврядування
на їх території за погодженням з державними органами земельних ресурсів,
санітарно-епідеміологічного нагляду, охорони навколишнього природного
середовища, водного господарства та геології.
У разі розташування зон санітарної охорони на територіях двох і більше
областей їх межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністерства розвитку громад та територій України за погодженням з
Міністерством охорони здоров’я, Міністерством захисту довкілля та природних
ресурсів України, Держгеокадастром України, Державним водним агентством
України, Державною службою геології та надр України та відповідними
органами місцевого самоврядування.
Положеннями Закону України «Про курорти» визначається порядок
встановлення меж та режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної)
охорони курортів. Статтею 29 визначено, що межі округів і зон санітарної
(гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення затверджуються
Верховною Радою України одночасно з прийняттям рішення про оголошення
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природних територій курортними територіями державного значення. Межі
округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого
значення затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами одночасно
з прийняттям рішення про оголошення природних територій курортними
територіями місцевого значення. Режими округів і зон санітарної (гірничосанітарної) охорони курортів державного значення затверджуються Кабінетом
Міністрів України, а курортів місцевого значення – Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями у відповідності до вимог статей 31-33
відповідного Закону.
Законом України «Про охорону культурної спадщини» визначено цілий
комплекс обмежень історико-культурного характеру. При цьому частина з них
є враховані Земельним кодексом України, такі як зони охорони пам’ятки
культурної спадщини (стаття 54 ЗКУ), тоді як більшість поки ще не знайшли
свого місця у земельному законодавстві і не включені до чинного Переліку
обмежень щодо використання земельних ділянок. Обмеження історикокультурного характеру встановлюються відповідною науково-проектною
документацією (історико-архітектурним опорним планом), що затверджується
відповідним органом охорони культурної спадщини (Міністерство культури
України).
З огляду на наведений вище аналіз передбачених чинним законодавством
України обмежень, котрі визначають прийняття проектних рішень у
містобудівній документації та накладають режим на використання земель,
констатуємо, що в умовах сьогодення жоден нормативний документ не містить
повного

переліку

планувальних

обмежень

та

не

розкриває

поняття

«планувальні обмеження» або «обмеження у використанні земель» з огляду на
різноманіття їх регламентів та особливостей встановлення.
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2. Методологічні засади класифікації об’єктів
2.1. Загальний огляд досліджень класифікації
Класифікація є одним з елементів стандартизації. Впровадження в
Україні міжнародних стандартів є одним з пріоритетних напрямків розвитку
національної системи стандартизації та найважливішим з чинників інтеграції
України в інформаційне середовище Європейського Союзу.
Дослідження і проекти світових і багатонаціональних класифікацій
ведуться

статистичними

службами

міжнародних

організацій,

а

саме:

статистичною комісією ООН, Міжнародною організацією зі стандартизації,
Євростатом тощо. Міжнародні статистичні організації мають за мету створення
єдиних міжнародних статистичних класифікацій для забезпечення ефективного
функціонування спільного ринку, проведення аналітичної роботи на макро- і
мікроекономічному рівнях у всіх країнах – членах співдружності. Так, у межах
системи міжнародних економічних і соціальних класифікацій виділено такі
групи класифікаторів: види економічної діяльності, товари і послуги, видатки
за цілями, зайнятість і професії, соціальні класифікації, класифікації країн,
географічні класифікації.
Загальноприйнятою

основою

стандартизації

діяльності

у

сфері

геопросторових даних є комплекс міжнародних стандартів ISO 19100 –
«Географічна інформація/геоматика», який розробляється технічним комітетом
ISO/TC211 з урахуванням національних та глобальних інтересів.
В Європейському Союзі задля розбудови єдиної інфраструктури
геопросторових даних запроваджено ініціативу INSPIRE (акронім для
Infrastructure for Spatial Information in the European Community). Метою
ініціативи є забезпечення доступності та сумісності геопросторової інформації
для широкого кола цілей підтримки сталого розвитку.
В основі реалізації ініціативи – Директива INSPIRE, яка набрала чинності
15 травня 2007 року та встановлює загальні рамки для інфраструктури
геопросторових даних (ІГД) для цілей підтримки політики ЄС у сфері
управління довкіллям.
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Задля забезпечення сумісності та придатності для використання у
спільноті та транскордонному контексті інфраструктур геопросторових даних
держав-членів Директива INSPIRE вимагає прийняття додаткових нормативноправових документів або загальних правил імплементації для ряду конкретних
сфер: метадані, мережеві послуги, взаємодія просторових наборів даних та
послуг, обмін даними та послугами, моніторинг та звітування).
Основу

структуризації

геопросторових

даних,

що

створюються

державами-членами Європейського Союзу, становлять 34 базові теми,
визначені ініціативою INSPIRE. Детально з їх структурою та вимогами до
створення геопросторових об’єктів в рамках кожної з виділених тем можна
ознайомитися

на

офіційному

веб-сайті

ініціативи:

https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892.
З метою інтеграції України в світову економічну систему необхідно
забезпечити впровадження міжнародних класифікацій в Україні, а також
гармонізацію міжнародних, загальнодержавних (національних) та галузевих
класифікацій, тобто встановлення їх змістовної, структурної, термінологічної і
кодової відповідності.
Протягом останніх років в Україні було виконано ряд досліджень,
спрямованих на гармонізацію систем галузевих класифікацій і створення
єдиного класифікатору об’єктів містобудування. Серед них можна виділити:
НДР «Розроблення єдиної системи класифікації та кодування об’єктів
містобудівної діяльності» (ДП «УкрНДIпроцивільсільбуд», 2011 р.), НДР
«Розробити в електронному вигляді систему класифікаторів, кодифікаторів та
довідників для ведення бази даних кадастрово-реєстраційної системи»
(Інститут «Діпромісто», 2005 р.), а також дослідження Інституту геодезії та
картографії в сфері загальної системи класифікації геопросторових об’єктів.
Але, необхідно зазначити, що всі вищезазначені дослідження не в повній
мірі вирішують питання створення єдиної комплексної системи класифікації
об’єктів містобудування. Єдиний створений нормативний документ у цій сфері
 Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру, затверджений Наказом
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Мінрегіону від 14.08.2015 №193, викликав серйозну критику з боку фахівців і
не придатний для належного використання при розбудові інформаційної
системи містобудівного кадастру.
Для цілей даної науково-дослідної роботи важливо визначити, що таке
власне класифікація. Як найбільш загальне визначення може бути прийнято
наступне: класифікація – це система розподілення об’єктів на групи відповідно
до наперед визначених ознак.
Юридична енциклопедія дає дещо інше визначення: класифікація (від
лат. – розряд і роблю) – система супідрядних понять (класів об’єктів) тієї або
іншої галузі знань чи діяльності людини, що використовується як засіб для
встановлення зв’язків між цими поняттями чи класами об’єктів. Наукова
класифікація виражає систему законів, властивих відповідній галузі дійсності.
У сфері юриспруденції найвідомішими є класифікація галузей законодавства і
права, законів та інших нормативних актів, органів державної влади, галузей
юридичної науки та освіти тощо.
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає
класифікацію як систему розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи
тощо за спільними ознаками, властивостями.
Для подальшого вивчення питання необхідно зафіксувати два важливих
поняття, які так чи інакше присутні у всіх визначеннях, – це розподілення на
групи і визначення ознак.
Розподілення на групи передбачає об’єднання елементів масиву даних,
об’єктів чи явищ в більш-менш однорідні групи за умови наявності у них
спільних ознак, які дозволяють здійснити цей розподіл без дублювання або
неможливості вибору відповідної групи. Тобто, один елемент може бути
віднесений тільки до однієї групи або в разі неможливості віднесення до вже
визначених груп, віднесений до групи елементів, які не віднесені до жодної з
груп. У практичній діяльності такі групи мають назву «інші».
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Звідси виникає потреба визначити критерії, за якими будуть формуватися
групи класифікації. Критерії мають оперувати подібними (співставними)
ознаками.
Основними методами класифікації є ієрархічний та фасетний.
Ієрархічна система класифікації передбачає поділ множини об’єктів на
підмножини послідовно згідно із заданими ознаками. Тобто первинна множина
об’єктів спочатку поділяється за однією ознакою на підмножини, далі кожна
здобута підмножина поділяється на наступні підмножини за значеннями
наступної ознаки, які у свою чергу поділяються за наступною ознакою і так
далі. Таким чином, між виділеними підмножинами об’єктів встановлюється
певна

ієрархія.

Кількість

ієрархічних

рівнів

(глибина

класифікації)

визначається кількістю ознак, за якими виконується поділ. При цьому кожна
підмножина і об’єкт класифікації має належати лише одній вищій множині.
Фасетна класифікація полягає в паралельному поділі множини об’єктів
на незалежні підмножини за різними ознаками. Одні й ті самі об’єкти можуть
входити до різних підмножин.
Також існують змішані системи класифікації, які поєднують обидва
методи.
Зауважимо, що в ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні
підмножини елементів не повинні перетинатися, а сума елементів усіх множин
кожного рівня дорівнює кількості елементів первинної (початкової) множини.
Для фасетної класифікації це не є обов’язковим, а отже, сума елементів
підмножин може бути більшою за кількість елементів початкової множини. Для
фасетної системи обов’язковою є неповторюваність ознак.
Важливою характеристикою класифікації є її здатність до змін, тобто
придатність до оновлення окремих підмножин з найменшими змінами загальної
структури класифікації.
Ознаки класифікації можуть бути різні і їх може бути різна кількість для
роботи з однією групою об’єктів. Головною умовою встановлення ознак має
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бути чіткість у розподілі об’єктів класифікації на класи, підкласи та
співвідношення між ними.
2.2. Підходи до кодифікації об’єктів класифікації
Класифікація нерозривно пов’язана з кодуванням об’єктів класифікації.
Кодування

представляє

собою

процес

присвоєння

коду

об’єкту

класифікації. Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію класифікаційних
одиниць, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає
місце класифікаційної одиниці серед їй подібних.
Визначення принципів кодування елементів класифікації залежить як від
методу класифікації, так і від поставлених цілей.
Найбільш спрощений метод – порядковий, який передбачає кодування
об’єктів поточним номером, що однозначно ідентифікує відповідний об’єкт
класифікації.
Серійно-порядковий метод передбачає формування кодових позначень з
чисел натурального ряду із закріпленням окремих серій чи діапазонів цих чисел
за об’єктами класифікації з однаковими ознаками.
Послідовний метод кодування – утворення коду класифікаційної одиниці
та/або об’єкта класифікації з використанням кодів послідовно розміщених
підпорядкованих

угруповань,

здобутих

згідно

з

ієрархічним

методом

класифікації. Тобто значення кожної сходинки коду залежать від поділу на
попередньому рівні класифікації (Рисунок 1).
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Х

Х
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Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тип

Х

Рисунок 1. Схема побудови класифікаційного коду за послідовним методом
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При цьому може застосовуватися змінна кількість знаків в коді, за якої
довжина коду визначає ієрархічний рівень відповідного елементу класифікації
– чим він коротший, тим вищий ієрархічний рівень. Але може застосовуватися
й постійна довжина коду, де у випадку відсутності поділу підмножини на нижчі
ієрархічні рівні решта знаків коду – нулі. Такий підхід є більш адаптованим для
використанні в автоматизованих інформаційних системах.
Паралельний метод кодування застосовується для класифікацій за
фасетним методом. Він передбачає кодування ознак класифікації незалежно
одна від одної і їх сполучення в коді об’єкту класифікації за його належністю
до класифікаційних одиниць за кожною з ознак (Рисунок 2).

Х

Х

:

1 ознака

:

2 ознака

Х
3 ознака

Х

:

4 ознака

Х

:

5 ознака

Рисунок 2. Схема побудови класифікаційного коду за паралельним методом

Система

кодування

має

забезпечувати

однозначну

ідентифікацію

класифікаційної одиниці, мінімально можливу довжину кодового позначення,
достатній резерв вільних значень коду для доповнення класифікації новими
класифікаційними одиницями без порушення структури класифікатору,
можливість автоматичного використання та контролю кодових позначень.
2.3. Класифікатор як результат класифікації
Завершальним етапом процесу класифікації і розроблення кодів є
складання класифікатора. Класифікатором є офіційний документ, що містить
систематизоване зведення назв і кодів класифікаційних угруповань та/або
об’єктів класифікації.
Класифікатори можуть бути міжнародні, національні, галузеві або
окремих підприємств, відомств, організацій. При складанні класифікаторів
нижчого рівня керуються відповідними класифікаторами вищого рівня, чим
забезпечується їх методологічна та інформаційна єдність.
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Розроблення національних класифікаторів в Україні входить до сфери
повноважень

Міністерства розвитку економіки, торгівлі

та сільського

господарства. Зокрема, Наказом Мінекономрозвитку від 11.01.2018 №17
затверджено Порядок розроблення національних класифікаторів.
Подібну до класифікаторів функцію також виконують переліки певних
типів об’єктів, які затверджуються галузевими нормативними документами і
мають обмежену сферу застосування. Переліки можуть бути простими, які
містять тільки порядковий номер, або впорядкованими з об’єднанням об’єктів у
групи за певними ознаками. Більш складні переліки можуть містити додатково
розгорнуту інформацію про об’єкт переліку, пояснення, характеристики,
місцеположення, строки виконання або іншу інформацію, яка визначається
завданням на створення такого переліку.
Прикладами такого типу документів, що є найближчими до тематики
даного дослідження, є Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру,
затверджений Наказом Мінрегіону від 14.08.2015 №193, або Перелік обмежень
щодо використання земельних ділянок, затверджений у формі Додатку 6 до
Порядку ведення державного земельного кадастру Постановою Кабінету
Міністрів України.
Тоді як Перелік обмежень щодо використання земельних ділянок
складений як трирівневий список з відповідним послідовним кодом, то Перелік
класів об’єктів містобудівного кадастру містить поділ класифікаційних
одиниць за ієрархічним методом на групи, підгрупи і класи, а код класу містить
у своєму складі приналежність до відповідних вищих класифікаційних
угрупувань.

34

3. Пропозиції до побудови Класифікатору об’єктів містобудування
3.1. Загальні принципи класифікації об’єктів містобудування
Класифікація об’єктів містобудування покликана забезпечити визначення
об’єктного складу галузі та його систематизацію як основи для подальшої
розбудови

єдиної

структури

бази

геоданих

містобудівного

кадастру.

Ключовими вимогами при цьому є забезпечення повноти охоплення усього
різноманіття типів об’єктів, які використовуються чи створюються при
плануванні територій та управлінні розвитком регіонів, населених пунктів та
територій за їх межами, а також придатність класифікації для ефективної
побудови на її основі геоінформаційної бази даних та її подальшого розвитку.
Насамперед, об’єктний

склад

визначається

чинними нормативно-

правовими актами та нормативними документами галузі. Як вже зазначалося у
розділі 2.3, Мінрегіоном України у 2015 році було затверджено Перелік класів
об’єктів містобудівного кадастру (Наказ Мінрегіону від 14.08.2015

№193).

Однак п’ятирічна практика його застосування засвідчила суттєву недостатність
визначеного об’єктного складу та непридатність створеної структури Переліку
та системи кодування для його розвитку і застосування в геоінформаційному
середовищі. У зв’язку з цим при розбудові систем містобудівного кадастру
регіонального та місцевого рівнів протягом останніх 5 років були напрацьовані
пропозиції щодо нової системи класифікації геопросторових об’єктів сфери
містобудування на заміну зазначеного Переліку.
На сучасному етапі формування системи містобудівного кадастру, а отже
й розроблення Класифікатору об’єктів містобудування мають узгоджуватися з
положеннями

Закону

України

«Про

національну

інфраструктуру

геопросторових даних» від 13 квітня 2020 року № 554-IX. Цей Закон визначає
правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку
національної інфраструктури геопросторових даних, як системи інформаційної
підтримки ефективного прийняття органами влади управлінських рішень.
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Зазначений Закон визначає базові поняття розбудови геоінформаційних
систем держави, зокрема поняття геопросторового об’єкту, геопросторових
даних, геоінформаційної системи.
Розроблення

проекту

нової

редакції

Класифікатору

об’єктів

містобудування спирається на досвід формування об’єктної моделі бази
геоданих містобудівного кадастру і включає аналіз усього комплексу
геопросторових

даних,

які

є

результатом

розроблення

містобудівної

документації, а також інших наборів даних, які застосовуються посадовими
особами регіональних та місцевих органів влади для управління розвитком
територій і населених пунктів.
При цьому враховуються як нормативно-правові та нормативні акти
сфери містобудування (Закон України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДСП 17396 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,
ДБНи, що визначають склад та зміст містобудівної документації, та інші), так і
чинні державні класифікації інших галузей, затверджені законами чи
підзаконними актами, відомчими нормативними актами.
Зокрема, враховано Державний класифікатор будівель та споруд (ДК 0182000), Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), Класифікацію видів
цільового призначення земель (КВЦПЗ), Класифікатор корисних копалин
(ККК) ДК 008:2007, класифікації затверджені в Земельному, Водному та
Лісовому кодексах України, Законах України – «Про охорону культурної
спадщини», «Про освіту», «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу
України», «Про транспорт», «Про курорти» та інших, а також підзаконних
актах, таких як Порядок формування спроможних мереж надання первинної
медичної допомоги (Наказ МОЗ та Мінрегіону від 06.02.2018 № 178/24),
Перелік закладів хорони здоров’я (Наказ МОЗ від 28.10.2002 № 385) тощо.
Результати

аналізу

законодавства

та

практики

містобудування

дозволяють дійти висновку, що базовими об’єктами управління у сфері
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містобудування є території та споруди, а також об’єкти інфраструктури,
розміщені на відповідних територіях та у відповідних спорудах.
Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» усі
Території з містобудівної точки зору за їх функціональним призначенням
поділяються на три основні підгрупи класів об’єктів територій: сельбищні,
виробничі і рекреаційні та ландшафтні території. У межах кожної з цих
підгруп

виділяються

класи

об’єктів

територій.

Детальніше

принципи

класифікації територій за їх функціональним призначенням викладені в розділі
3.3 даного звіту.
В чинному законодавстві простежується неузгоджене використання
термінів «будинки»/«будівлі»/«споруди». Зокрема, в Законі України «Про
регулювання містобудівної діяльності» в статті 4 визначено, що «об’єктами
будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси
та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури». Тобто ці
три терміни вживаються як рівноправні типи об’єктів. Однак, надалі в різних
статтях вживаються здебільшого пара термінів або «будинки і споруди», або
«будівлі і споруди» при цьому точного визначення співвідношення зазначених
термінів немає. Наприклад, заголовок статті 32 містить терміни «будинки і
споруди», тоді як по тексту статті зустрічаються всі три терміни, включно з
«будівлями».
Аналіз назв нормативних актів сфери містобудування засвідчує також
довільне використання термінів «будівлі» та «будинки». Зокрема, є серія ДБНів
«Основні вимоги до будівель і споруд» (серія В.1.2) і серія ДБНів «Будинки і
споруди» (серія В.2.2). Яскравим прикладом є назва ДСТУ Б В.2.5-38:2008
«Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту
будівель і споруд».
При цьому в Державному класифікаторі будівель та споруд (ДК 0182000), затвердженому Наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 р.
№ 507 дано визначення: «будівлі – це споруди, що складаються з несучих та
огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які
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утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або
перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також
предметів». Тобто «будівлі» розглядаються як часткове поняття до поняття
«споруди». Згідно ДК 018-2000 поняття «споруди» включає «будівлі» та
«інженерні споруди». При цьому термін «будинки» також зустрічається в
класифікаторі – здебільшого в контексті «житлових будинків».
Аналіз частоти згадок термінів «будинок» і «будівля» в законодавстві та
нормативних актах засвідчив числове переважання терміну «будинок».
Виходячи з викладеного, вважаємо за доцільне для цілей класифікації
об’єктів містобудування прийняти, що поняття «споруди» є поняттям вищого
порядку рівня групи класифікатору, тоді як будинки та інші різновиди споруд є
підгрупами. Таким чином, група Споруди включає підгрупи:
- житлові будинки;
- громадські споруди;
- виробничі споруди;
- споруди транспорту;
- транспортні мережі;
- гідроінженерні споруди;
- споруди на інженерних мережах;
- магістральні інженерні мережі;
- місцеві інженерні мережі;
- інші споруди.
Між

об’єктами

групи

Споруди

та

об’єктами

групи

Території

встановлюється прямий зв’язок за просторовою ознакою – кожен об’єкт групи
Споруди розміщений в межах певного об’єкту групи Території. Ієрархічна
структура цієї групи визначена з урахуванням Державного класифікатору
будівель та споруд (ДК 018-2000), практики просторового планування та цілей
управління розвитком регіону.
Із зазначеними двома групами об’єктів тісно пов’язана група Об’єктів
інфраструктури – соціальної, виробничої, інженерної тощо, які за своєю
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природою є абстрактними сутностями, вираженими у просторі через зв’язки зі
спорудами та територіями. Прикладом такого об’єкту є школа, яка є установою,
що має власні характеристики (рівень акредитації, кількість учнів, кількість
учителів тощо). У просторі вона відображається через зв’язок з будівлею (чи
кількома будівлями) та територією, що надані в її розпорядження.
До групи Об’єкти інфраструктури входять такі підгрупи:
- публічні та соціальні об’єкти;
- туристичні та оздоровчо-рекреаційні об’єкти;
- комунальні об’єкти;
- виробничі об’єкти;
- інноваційно-виробничі об’єкти;
- об’єкти транспорту;
- маршрути транспорту;
- об’єкти на інженерних мережах;
- об’єкти некапітальних споруд.
Формування своєрідного трикутника зв’язків «Території – Споруди –
Об’єкти інфраструктури» дозволяє забезпечити системний аналіз майнових
ресурсів території та управління ними, контролю дозвільних процедур,
ефективності розвитку населеного пункту та території.
Окрім вище зазначених трьох базових груп об’єктів містобудування є
низка груп об’єктів, які формуються з метою аналізу умов розвитку території та
її структуризації. Зокрема, у ході виконання робіт з планування території
фахівцями проводиться всебічна оцінка природних умов та ресурсів, стану
довкілля території об’єкту планування, розробляються заходи з охорони
довкілля та зниження негативного впливу явищ в довкіллі. Об’єкти
просторового відображення результатів такої оцінки та структуризації
пропонується виокремити в окрему групу об’єктів Довкілля, яка включає
наступні підгрупи:
- природні умови та ресурси;
- ландшафти;
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- стан довкілля;
- заходи з охорони довкілля;
- заходи з інженерної підготовки та захисту території;
- заходи з управління земельними ресурсами.
Окрему групу об’єктів містобудування становлять Обмеження, які
встановлюють певні рамки на прийняття планувальних рішень та режими на
використання земель. Детально принципи класифікації об’єктів цієї групи
викладені в розділі 4 даного звіту.
Концептуальна структуризація території регіону, громади чи населеного
пункту зумовлює формування цілої низки геопросторових об’єктів групи
Планувальних

утворень,

функціональних,

яка

поєднує

історико-культурних

в

собі

підгрупи

планувальних

структурних,

утворень,

а

також

зонування території (зонінгу).
Окрему групу геопросторових об’єктів містобудування становлять
об’єкти Цивільного захисту, оскільки вони є одночасно об’єктами не лише
галузі містобудування, а й галузі захисту населення від надзвичайних ситуацій,
і до того ж до них встановлюється обмежений доступ.
Таким чином, загальна множина об’єктів містобудування поділяється на 8
основних груп об’єктів, виходячи з їх геопросторової природи та ролі у сфері
містобудування.
3.2. Принципова структура класифікатору об’єктів містобудування
Таким чином, за результатами проведених робіт розроблена п’ятирівнева
структура класифікації містобудівних об’єктів. Базовою одиницею класифікації
є

клас

об’єктів.

За

наявності

відмінностей

за

функціональними

чи

структурними ознаками в межах класу виділяються підкласи і типи.
Структурно і тематично класи поєднуються в підгрупи та групи.
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Базові компоненти просторового планування відображають 8 тематичних
груп:
1. Території за функціональним використанням – поділ території об’єкту
планування за основним функціональним призначенням; об’єкти цієї групи
формують цілісне одношарове покриття усієї території об’єкту планування.
2. Споруди

– будівельні системи, що характеризуються чіткою

просторовою локалізацією на території.
3. Об’єкти інфраструктури – локалізація установ, закладів, організацій та
інших об’єктів, які мають зв’язки з територіями та спорудами.
4. Довкілля – група даних про природні умови та ресурси, стан довкілля
і його охорону.
5. Обмеження – увесь спектр накладених режимів використання
територій/земель – охоронних, санітарних, природоохоронних, радіаційних,
авіаційних, історико-культурних, регулювання забудови.
6. Планувальні утворення – абстрактні об’єкти, які визначають
планувальну

структуру

та

функціональні

утворення

території

об’єкту

планування.
7. Об’єкти геопозиціонування – геопросторові об’єкти, які визначають
локалізацію

та

межі

базових

одиниць

геопозиціонування

у

сфері

містобудування: одиниць адміністративно-територіального поділу, земельних
кадастрових ділянок, адресних об’єктів, територій розташування об’єктів
будівництва та території, на які розроблена документація або проведені
вишукування.
8. Цивільний захист – інженерно-технічні заходи цивільного захисту
(цивільної оборони) на мирний час та особливий період.
В основу Класифікації покладено ієрархічний метод класифікації
інформації. Кодування класифікаційних одиниць виконане із застосуванням
послідовного методу, враховує п’ятирівневу структуру Класифікатору та
складається з 10 цифрових символів, що включають двозначні коди групи,
підгрупи, класу, підкласу та типу:
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ХХ – група
ХХХХ – підгрупа
ХХХХХХ – клас
ХХХХХХХХ – підклас
ХХХХХХХХХХ – тип
Довжина коду постійна. У тих випадках, коли поділ класу на підкласи чи
типи не передбачено, останні знаки коду – нулі.
Такий підхід дає можливість подальшого доповнення об’єктного складу
бази даних на кожному з ієрархнічних рівнів.
Класифікатор об’єктів містобудування не включає об’єкти топографічної
основи. Класифікаційна структура та відповідно кодування відомостей єдиної
цифрової топографічної основи, що вносяться до системи містобудівного
кадастру, виконується згідно Класифікатору інформації, яка відображається на
топографічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, затвердженого начальником Головного
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України в
1998 р. і погодженого з начальником Центрального топографічного управління
Генерального штабу Збройних сил України.
3.3. Принципи класифікації територій за функціональним призначенням
Основою класифікації територій за їх функціональним призначенням є
положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Зокрема,
пунктом 5.1 визначено поділ території на функціональні зони при планування
територій на місцевому рівні, а пунктом 5.2 – на регіональному рівні.
Першим рівнем класифікації є поділ усіх територій на три підгрупи:
сельбищні, виробничі і рекреаційні та ландшафтні території. Такий поділ
визначений для цілей планування на базовому (місцевому) рівні.
У свою чергу в межах сельбищних територій виділяються класи житлової
та громадської забудови. Поділ класу житлової забудови на підкласи виконано
на основі характеру забудови – багатоквартирна чи садибна, тоді як наступний
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поділ класу громадської забудови спирається функціональне призначення
забудови.
В межах виробничих територій виділяються території виробничої
(промислових, сільськогосподарських, рибогосподарських, лісогосподарських
підприємств),

інженерно-комунальної,

транспортно-складської

забудови,

інноваційних об’єктів та спецпризначення. Подальший поділ на підкласи та
типи здійснено для класів інженерно-комунальної і транспортно-складської
забудови, виходячи з галузевого поділу та характеру забудови територій.
Згідно пункту 5.1 ДБН Б.2.2-12:2019 в межах підгрупи рекреаційних та
ландшафтних територій передбачено виділення власне ландшафтних та
рекреаційних територій, курортно-оздоровчих та озеленених територій. Однак,
доцільним є також виділення територій сільськогосподарського призначення та
лісів. Курортно-оздоровчі території доцільніше віднести як підклас до більш
ширшого за змістом класу рекреаційно-туристичних територій. Відповідні типи
об’єктів випливають з норм розділу 8 ДБН Б.2.2-12:2019.
Окрім того ДБН Б.2.2-12:2019 передбачено виділення територій
природоохоронного та історико-культурного призначення. Слід відзначити, що
однозначне виділення таких типів об’єктів не вбачається можливим, оскільки
статус природоохоронних та історико-культурних територій є за своєю
природою планувальним обмеженням (обмеженням у використанні земель), що
накладається на інші функції території – сельбищні, сільськогосподарські,
лісогосподарські, рекреаційні, туристичні. У зв’язку з цим відповідні типи
об’єктів введені до групи Обмеження. В групі Територій за функціональним
призначенням пропонується виділити клас територій природно-заповідного
фонду, вилучених з господарського використання – на цих територіях
природоохоронна функція є єдиною встановленою.
У той же час визначені в ДБН Б.2.2-12:2019 норми поділу територій за
функціональним призначенням накладаються з вимогами ДБН Б.1.1-22:2017
Склад та зміст плану зонування території, який розроблений у відповідності до
статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
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Співвідношення

між

поділом

територій

за

функціональним

призначенням, яке виконується в рамках генерального плану населеного
пункту, та плану зонування території, який розробляється на основі
генерального плану, не було однозначно визначено чинним законодавством та
будівельними нормами. Типізація функціональних зон в ДБН Б.1.1-22:2017
Склад та зміст плану зонування території має низку відмінностей від типізації
територій за функціональним призначенням згідно ДБН Б.2.2-12:2019.
Ці відмінності чітко простежуються на практиці зіставлення затвердженої
документації. При цьому обидва документи не визначають вичерпний перелік
типів зон, що у свою чергу унеможливлює встановлення співвідношення як між
ними, так і з іншими класифікаціями – видів цільового призначення земель,
будівель та споруд. У свою така ситуація суттєво ускладнює запровадження
автоматизації

використання

матеріалів

містобудівної

документації

для

прийняття управлінських рішень та запровадження механізмів контролю.
Однак, зі вступом в дію Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо планування використання земель» від
17.06.2020 № 711-IX буде скасовано план зонування територій як окремий вид
документації, а зонування території за функціональним призначенням буде
виконуватися

виключно

в

рамках

розроблення

комплексного

плану

просторового розвитку території територіальної громади та генерального плану
населеного пункту. У зв’язку з цим доцільним вбачається перегляд підходів до
класифікації територій за функціональним призначенням у відповідності до
висловлених вище пропозицій.
Описані пропозиції щодо класифікації територій за функціональним
призначенням викладені в Таблиці 1. Кодування ієрархічних одиниць
класифікації

територій

за функціональним призначенням визначено

у

відповідності до описаної в розділі 3.2 системи кодування в рамках загального
Класифікатору об’єктів містобудування. Оскільки території за функціональним
призначенням є першою групою в загальній структурі Класифікатору, то
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значення коду для всіх ієрархічних складових цієї групи розпочинаються з
цифри 1.
Таблиця 1.
Класифікатор видів функціонального призначення територій
Код

Підгрупа
Сельбищні
1001000000
території
1001010000

Клас

території житлової
багатоквартирної
забудови
території житлової
садибної забудови

1001010200

1001020100

1001020200

1001020300
1001020400

1001020500

території громадської
забудови
території
адміністративноуправлінських закладів
території науководослідних, проектних
та вишукувальних
закладів
території закладів
освіти
території закладів
охорони здоров'я та
соціального захисту
території закладів
культури, спорту та
дозвілля
території закладів
культури та
мистецтва
території культових
закладів
території спортивних
закладів
території
розважальних
комплексів та
закладів

1001020501
1001020502
1001020503

1001020504

1001020600

1001020601
1001020602
1001020603

Тип

території житлової
забудови

1001010100

1001020000

Підклас

території торгівлі,
громадського
харчування та
побутового
обслуговування
території
громадського
харчування
території побутового
обслуговування
території підприємств
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Код

Підгрупа

Клас

Підклас

Тип
торгівлі

території фінансових
установ та офісної
забудови
території
багатофункціональних
центрів

1001020700

1001020800
1002000000

1002010000

1002020000
1002030000

Виробничі
території
території виробничої
забудови (промислових,
сільськогосподарських,
рибогосподарських,
лісогосподарських
підприємств)
території інноваційних
об`єктів
території інженернокомунальної забудови
території
енергозабезпечення

1002030100

території
електрозабезпечення
території
теплопостачання
території
газопостачання

1002030101
1002030102
1002030103
території
водопостачання та
водовідведення
території
телекомунікацій
території складування
та утилізації відходів
території житловоексплуатаційних
організацій
території кладовищ та
крематоріїв
території захоронення
трупів тварин

1002030200
1002030300
1002030400
1002030500
1002030600
1002030700
1002040000
1002040100
1002040101

1002040102
1002040103
1002040104

території транспортноскладської забудови
території зовнішнього
транспорту
території
автомобільного
транспорту
території
залізничного
транспорту
території повітряного
транспорту
території водного
транспорту
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Код

Підгрупа

Клас

Підклас

1002040105
території транспортних
підприємств
території логістичних
центрів, складів та баз
території автостоянок і
гаражів
території закладів з
обслуговування
автотранспортних
засобів
території вулиць та
доріг

1002040200
1002040300
1002040400

1002040500

1002040600
1002050000

території
спецпризначення

Ландшафтні
та
1003000000
рекреаційні
території
1003010000

території
сільськогосподарських
угідь
рілля
пасовища та сіножаті
городи
багаторічні насадження

1003010100
1003010200
1003010300
1003010400
1003020000

рекреаційно-туристичні
території
території санаторнокурортних та
оздоровчих закладів
території рекреаційнотуристичних закладів
та рекреаційного житла
території дачної і
садової забудови
території природних
ландшафтів, призначені
для рекреаційних цілей
території пляжів

1003020100

1003020200
1003020300
1003020400
1003020500
1003030000
1003030100

території лісів
захисні ліси
рекреаційно-оздоровчі
ліси
ліси
природоохоронного,
наукового, історикокультурного
призначення
експлуатаційні ліси

1003030200

1003030300

1003030400
1003040000
1003040100

озеленені території
зелені насадження
загального

Тип
території
магістральних
трубопроводів
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Код

Підгрупа

Клас

Підклас
користування
зелені насадження
спеціального
користування

1003040200
1003050000

1003060000

1003070000

Тип

водні поверхні/об'єкти
території природнозаповідного фонду,
вилучені з
господарського
використання
території природних
ландшафтів, призначені
для проведення науководослідних робіт

3.4. Виявлення співвідношення між класифікаторами видів
функціонального призначення територій та видів цільового призначення
земельних ділянок
Дорученням Прем’єра-міністрів від 07.08.2020 №10/52/52 до Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
планування використання земель» від 17.06.2020 № 711-IX передбачено
розроблення співвідношення між класифікаторами видів функціонального
призначення територій та видів цільового призначення земельних ділянок.
Аналіз чинного Класифікатору видів цільового призначення земель,
затвердженого Наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548 дозволив
сформувати

пропозиції

щодо

встановлення

прямої

відповідності

між

сформованою класифікацією територій за функціональним призначенням та
видів цільового призначення земель (Додаток Б).
Окрім того, зважаючи на те, що в містобудівній документації поділ
територій виконується за основною функцією, яка може доповнюватися
іншими супутніми функціями, додатково сформовано таблицю супутніх видів
цільового призначення земельних ділянок, розміщення яких допускається в
межах відповідних видів функціонального призначення територій (Додаток В).
При виконанні аналізу Класифікатору видів цільового призначення
земель та встановленні співвідношення з класифікацією територій за
функціональним призначенням виявлено види цільового призначення земель,
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зміст яких не дозволяє встановити однозначну відповідність функціональному
призначенню територій і відповідно створює передумови для конфліктних
ситуацій.
Зокрема,

виявлено

низку

видів

цільового

призначення

земель,

формулювання яких не передбачає визначення їх однозначної відповідності
функціональному призначенню територій. За результатами низки робочих
нарад з представниками Держгеокадастру та ДП «Центр державного
земельного кадастру» було напрацьовано пропозиції щодо внесення змін до
Класифікатору видів цільового призначення земель.
Так в основі поділу сільськогосподарських земель лежить організаційна
форма господарювання, а не їх функціональне навантаження і ступінь забудови.
Зокрема, визначені види цільового призначення земель не дозволяють
визначити

поділ

на

забудовані

виробничі

землі

та

незабудовані

сільськогосподарські угіддя (рілля, перелоги), або поділ на садові насадження
та садову забудову. Така ситуація взагалі унеможливлює встановлення
відповідності з функціональним призначенням території.
При цьому роль угідь у використанні земельних ділянок визначена
неоднозначно. Вважаємо за доцільне у нормативно-правовому акті, яким буде
затверджено новий Класифікатор видів цільового призначення земель та його
співвідношення з класифікатором територій за функціональним призначенням,
більш чітко визначити роль класифікації угідь, також подати таблицю
взаємозв’язку класифікації угідь з цільовим призначенням земель та, можливо,
й з функціями територій.
Серед земель житлової забудови види 02.07 «для іншої житлової
забудови» та 02.10 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового

будинку

з

об’єктами

торгово-розважальної

та

ринкової

інфраструктури» є фактично дублюванням видів 02.01-02.04, однак не мають
однозначної відповідності якомусь з видів. У зв’язку з цим пропонується
видалити ці види з Класифікатору видів цільового призначення земель.
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Так само серед земель громадської забудови вид 03.15 «для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови» не має однозначного
функціонального навантаження, що у свою чергу унеможливлює встановлення
його співвідношення з видами територій за функціональним призначенням.
Вид

цільового

призначення

земель

03.08

«для

будівництва

та

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського
харчування» пропонується розділити на підвиди:
- 03.08.01 «для будівництва та обслуговування закладів громадського
харчування»;
- 03.08.02 «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної
інфраструктури».
Практика використання класифікації видів цільового призначення земель
свідчить, що формулювання виду 03.10 «для будівництва та обслуговування
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних
приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для
здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням
прибутку)» вводить в оману багатьох користувачів щодо його змісту. У зв’язку
з цим запропоновано

зміни

формулювання

на «для

будівництва та

обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній та
підприємств,

які

займаються

підприємницькою

діяльністю».

Таке

формулювання дозволяє встановити однозначну відповідність видам територій
за функціональним призначенням.
Для

забезпечення

більш

чіткого

функціонального

навантаження

пропонується розділити вид 12.04 «для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» на три
підвиди:
- 12.04.01 «для дорожньої інфраструктури»;
- 12.04.02 «для транспортних підприємств і автостанцій»;
- 12.04.03 «для підприємств дорожнього господарства».
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Так само пропонується розділити на підвиди види цільового призначення
земель:
11.04 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення
газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення
води)» на:
- 11.04.01 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури виробництва та
розподілення газу»;
- 11.04.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури постачання пари та
гарячої води»;
- 11.04.03 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури збирання, очищення
та розподілення води».
та:
14.02 «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії» на:
- 14.02.01 «для розміщення та експлуатації електрогенеруючих об’єктів»;
- 14.02.02 «для розміщення, та експлуатації допоміжних споруд
призначених для обслуговування електрогенеруючих об’єктів»;
- 14.02.03 «для розміщення, та експлуатації магістральних електричних
мереж».
Класифікатор видів цільового призначення земель не враховує положення
Лісового кодексу України стосовно поділу лісів. В Класифікаторі виділено два
види:
- 09.01 «для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг»;
- 09.02 «для іншого лісогосподарського призначення».
За своїми формулюваннями обидва види

відповідають категорії

«експлуатаційні ліси», тоді як категорії «захисні ліси», «рекреаційно-оздоровчі
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ліси»

та

«ліси

природоохоронного,

наукового,

історико-культурного

призначення» відсутні. У ході обговорення практичного застосування
зазначених видів було виявлено відсутність чітких критеріїв розподілу земель
під лісами між видами 09.01 та 09.02. При цьому до земель 09.01 «для ведення
лісового господарства і пов’язаних з ним послуг» на практиці відносять землі
під лісами всіх категорій, включно з природоохоронними в межах об’єктів
природно-заповідного фонду.
Такий

підхід

унеможливлює

встановлення

відповідності

функціональному призначенню територій і закладає суттєві загрози для
дотримання встановлених режимів експлуатації лісів.
Вважаємо за доцільне розділити землі під лісами у відповідності до
визначених Лісовим кодексом України категорій лісів, а також виділити
окремий вид цільового призначення для земель під господарськими спорудами.
Класифікатор видів цільового призначення земель не містить видів, які б
відповідали озелененим територіям загального та спеціального призначення. У
той же час вид цільового призначення земель 18.00 «землі загального
користування» є дуже широкою категорією, що включає в себе землі широкого
переліку функціонального призначення.
Пропонується в їх межах виділити підвиди:
- 18.00.00 «землі загального користування (землі які за рішенням органу
державної влади або місцевого самоврядування віднесено до земель загального
користування)»;
- 18.00.01 «землі загального користування, які використовуються як
вулиці, майдани, проїзди, шляхи, набережні»;
- 18.00.02 «землі загального користування, які використовуються, як
парки, ботанічні сади, вуличні насадження, сквери, зелені зони, бульвари»;
- 18.00.03 «землі загального користування, які використовуються як
зелені насадження спеціального призначення»;
- 18.00.04 «землі під водними об’єктами загального користування,
громадські сіножаті, громадські пасовища, пляжі»;

52

- 18.00.05 «землі загального користування, відведенні під місця
поховання»;
- «18.00.06 Землі загального користування, відведенні під складування
відходів».
Окрім того, кожен розділ Класифікатору містить окремий підрозділ, який
встановлює цільове призначення земель одночасно для цілей усіх підрозділів
відповідного розділу та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду. Таке формулювання усуває функціональне навантаження і
унеможливлює встановлення відповідності з Класифікатором територій за
функціональним призначенням. При цьому слід відзначити, що території та
об’єкти

природно-заповідного

фонду

за

своєю

суттю

здебільшого

є

обмеженнями у використанні земель, які накладають певний визначений
природоохоронний режим на основну функцію використання відповідних
територій/земель. Виокремлення таких видів цільового призначення вносить
додаткові неузгодженості у застосування вимог Закону України “Про
природно-заповідний фонд України” і викликає проблеми з точного визначення
цільового призначення ділянки в межах цього виду, оскільки охоплює усі
підрозділи відповідного розділу. Пропонуємо видалити відповідні підрозділи з
Класифікатору.
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4. Класифікація обмежень у використанні земель, що можуть
встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території
територіальної громади, генеральним планом населеного пункту,
детальним планом території
4.1. Аналіз чинного переліку обмежень у використанні земель
Наразі обмеження у використанні земель систематизовані в Додатку 6 до
Порядку ведення Державного земельного кадастру (затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051). Саме цей перелік є
основою для внесення обмежень до інформаційної системи Державного
земельного кадастру. У зв’язку з цим розроблення пропозицій щодо
Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного пункту, детальним планом території, має
забезпечувати подальший перехід від чинної типізації обмежень до нової
запропонованої.
Водночас слід відзначити, що зазначений Перелік містить не лише
обмеження у використанні земель, а й права на обмежене користування чужою
земельною ділянкою, такі як земельні сервітути, права користування чужою
земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) та для сільськогосподарських
потреб (емфітевзис), які за своєю суттю згідно положень Земельного кодексу
України не відносяться до обмежень у використанні земель.
При цьому Перелік не містить низки обмежень, передбачених чинним
законодавством, що висуває потреби його розширення та додаткової
систематизації.
Перелік містить кодування, сформоване за послідовним методом з
використанням точки для розділення ієрархічних рівнів застосованої при
формуванні Переліку класифікації.
Пунктом 28 зазначеної Порядку ведення Державного земельного
кадастру визначено, що обліковий номер об’єкта Державного земельного
кадастру (крім земельної ділянки) складається з таких структурних елементів:

54

КГО : ВОК : ПНО,
де КГО – тризначне число, яке є кодом групи об’єктів Державного земельного кадастру (крім
земельних ділянок) згідно з додатком 2;
ВОК – шестизначне число, яке є позначенням виду об’єкта Державного земельного кадастру
(крім земельної ділянки) певної групи згідно з додатками 1, 3-6 до Порядку;
ПНО – десятизначне число, яке є порядковим номером об’єкта Державного земельного
кадастру.

Тобто, наведений в Додатку 6 до Порядку код виду обмеження повинен
складатися з 6 знаків. Однак Додаток містить коди, максимальною довжиною з
5 цифр та двох крапок між ними. При цьому решта зазначених додатків містять
кодування відмінної довжини (3-4 цифри, а для агровиробничих груп ґрунтів
код часом містить ще й буквений символ).
Таким чином, наведені в переліках у додатках до Порядку коди не
відповідають повній кодифікації, передбаченій Порядком, і не відображають
фактичну структуру кодування, що застосовується при веденні Державного
земельного

кадастру.

Така

ситуація

унеможливлює

підлаштування

класифікаційного коду пропонованої класифікації обмежень у використанні
земель під кодування в системі Державного земельного кадастру.
4.2. Принципи класифікації обмежень у використанні земель
Аналіз

нормативно-правових

основ

встановлення

обмежень

у

використанні земель подано в розділі 1.4 даного звіту. Класи обмежень у
використанні земель визначаються за природою, призначенням та правовими
джерелами

встановлених

обмежень.

Пропонується

виділяти

обмежень:
1. Планувальні обмеження регламенту забудови.
2. Охоронні зони інженерних об'єктів.
3. Санітарні зони, відстані, розриви.
4. Водоохоронні обмеження.
5. Території та об’єкти природно-заповідного фонду.
6. Зони особливого режиму використання земель.

10

класів
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7. Радіаційні обмеження.
8. Авіаційні та радіолокаційні обмеження.
9. Історико-культурні обмеження.
10. Обмеження санітарної охорони.
Виділення в межах кожного класу підкласів та типів виконано за
ієрархічним принципом виходячи з положень нормативно-правових актів,
якими визначені режими відповідних обмежень.
Із загальної сукупності передбачених чинним законодавством України
обмежень у використанні земель лише частина можуть встановлюватися
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного пункту, детальним планом території. Решта
обмежень обов’язково враховуються при плануванні території, виходячи з
інших документів, якими згідно вимог законодавства встановлені відповідні
обмеження.
Виключно комплексним планом просторового розвитку території
територіальної громади, генеральним планом населеного пункту або детальним
планом території встановлюються обмеження групи «Планувальні обмеження
регламенту забудови».
Обмеження груп «Охоронні зони» та «Санітарні зони, відстані, розриви»
можуть

встановлюватися

комплексним

планом

просторового

розвитку

території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту або
детальним планом території у відповідності до параметрів, визначених
нормативними документами, за умови відсутності попередньо затверджених в
установленому порядку документів щодо їх встановлення. У разі наявності
попередньо

затверджених

в

установленому порядку документів

щодо

встановлення відповідних обмежень у використанні земель, вони мають бути
враховані при розробленні комплексного плану просторового розвитку
території територіальної громади, генерального плану населеного пункту,
детального плану території.
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Обмеження груп «Водоохоронні обмеження» і «Території та об’єкти
природно-заповідного фонду» враховуються при плануванні території за умови
наявності документів щодо їх встановлення або можуть встановлюватися
проектні (нові) згідно Технічного завдання на розроблення комплексного
плану, генерального плану, детального плану території.
Обмеження груп «Зона особливого режиму використання земель»,
«Радіаційне обмеження», «Авіаційне, радіолокаційне обмеження», «Історикокультурне обмеження» та Обмеження санітарної охорони» встановлюються
іншими документами відповідно до вимог законодавства мають враховуватися
при плануванні території виключно за умови наявності документів щодо їх
встановлення.
Таким чином, усі класи обмежень поєднані в 4 групи за можливістю їх
встановлення

комплексним

планом

просторового

розвитку

території

територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним
планом території.
4.3. Перелік підгруп, класів, підкласів та типів обмежень
у використанні земель
За результатами проведеного аналізу та виконання систематизації
визначених

чинним

законодавством

обмежень

у

використанні

земель

сформовано перелік підгруп, класів, підкласів та типів обмежень у
використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом
просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом
населеного пункту, детальним планом території (Таблиця 2). До переліку
окремою групою також додано решту обмежень у використанні земель, які
мають враховуватися відповідною документацією.
Запропонований перелік не суперечить Переліку обмежень щодо
використання земельних ділянок, затвердженому Постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку
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ведення Державного земельного кадастру», а розширює його й додатково
структурує.
Для встановлення зв’язку з чинною редакцією Переліку обмежень
використання земельних ділянок (Додаток 6 Порядку ведення Державного
земельного кадастру) таблиця містить стовпчик з відповідними кодами
обмежень.
Детальний аналіз відповідного додатку до Постанови та співвідношення
із запропонованим у цьому розділі переліком обмежень подано в Додатку Б до
цього звіту.
Кодування ієрархічних одиниць класифікації обмежень визначено у
відповідності до описаної в розділі 3.2 системи кодування в рамках загального
Класифікатору об’єктів містобудування. Оскільки обмеження є п’ятою групою
в загальній структурі Класифікатору, то значення коду для всіх ієрархічних
складових групи Обмежень розпочинаються з цифри 5.
Таблиця 2.
Перелік підгруп, класів, підкласів та типів обмежень у використанні земель,
що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території
територіальної громади, генеральним планом населеного пункту,
детальним планом території
Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Назва

5001000000 Обмеження, що встановлюються виключно планувальною
документацією
5001010000 Планувальне обмеження регламенту забудови
5001010100 Територія в червоних лініях
5001010200 Територія в зелених лініях
5001010300 Територія в блакитних лініях
5001010400 Зона регулювання забудови
5002000000 Обмеження, що можуть встановлюватися планувальною
документацією у відповідності до параметрів, визначених
нормативними документами, за умови відсутності
документів щодо їх встановлення
5002010000 Охоронна зона інженерних об’єктів
5002010100 Охоронна зона об'єкту транспорту
5002010200 Охоронна зона лінії (споруди) електрозв’язку
5002010300 Охоронна зона об’єкту енергетики

Код обмеження
згідно Додатку
6 до Порядку
ведення ДЗК

06.01

01
01.03
01.04
01.05
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Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Назва

5002010400 Охоронна зона навколо об’єкту, призначеного для
гідрометеорологічних спостережень та інших видів
гідрометеорологічної діяльності
5002010500 Охоронна зона геодезичного пункту
5002020000 Санітарні зони, відстані, розриви
5002020100 Санітарно-захисна зона об’єкта
5002020200 Санітарна відстань (розрив) від об’єкту
5003000000 Обмеження, що враховуються при плануванні території за
умови наявності документів щодо їх встановлення або
можуть встановлюватися проектні (нові) згідно Технічного
завдання
5003010000 Водоохоронне обмеження
5003010100 Водоохоронна зона
5003010200
Прибережна захисна смуга
5003010201

Прибережна захисна смуга вздовж річок та навколо водойм

5003010202 Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і
лиманів
5003010300 Берегова смуга водних шляхів
5003010400 Смуга відведення
5003010500 Пляжна зона
5003020000 Території та об’єкти природно-заповідного фонду
5003020100 Природний заповідник
5003020200 Біосферний заповідник
5003020201 Заповідна зона біосферного заповідника
5003020202 Буферна зона біосферного заповідника
5003020203 Зона антропогенних ландшафтів біосферного заповідника
5003020300 Національний природний парк
5003020301 Заповідна зона національного природного парку
5003020302 Зона регульованої рекреації національного природного парку
5003020303 Зона стаціонарної рекреації національного природного парку
5003020304
5003020400
5003020401
5003020402
5003020403
5003020404
5003020500
5003020600
5003020700
5003020800

Господарська зона національного природного парку
Регіональний ландшафтний парк
Заповідна зона регіонального ландшафтного парку
Зона регульованої рекреації регіонального ландшафтного парку
Зона стаціонарної рекреації регіонального ландшафтного парку
Господарська зона регіонального ландшафтного парку
Заказник
Пам’ятка природи
Заповідне урочище
Ботанічний сад

Код обмеження
згідно Додатку
6 до Порядку
ведення ДЗК

01.06
01.07
03

05
05.01

05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
10
10.2
10.12
10.13
10.14
10.1
10.8
10.9
10.10
10.11
10.3
10.16
10.17
10.18
10.19
10.4
10.5
10.6
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Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Назва

Код обмеження
згідно Додатку
6 до Порядку
ведення ДЗК

Заповідна зона ботанічного саду
Експозиційна зона ботанічного саду
Наукова зона ботанічного саду
Адміністративно-господарська зона ботанічного саду
Дендрологічний парк
Заповідна зона дендрологічного парку
Експозиційна зона дендрологічного парку
Наукова зона дендрологічного парку
Адміністративно-господарська зона дендрологічного парку
Зоологічний парк
Експозиційна зона зоологічного парку
Наукова зона зоологічного парку
Рекреаційна зона зоологічного парку
Господарська зона зоологічного парку
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
Заповідна зона парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва

10.7
10.20

Експозиційна зона парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва

10.21

5003021103 Наукова зона парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
5003021104 Адміністративно-господарська зона парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва
5003021200 Охоронна зона території (об’єкту) природно-заповідного фонду
5003021300 Території, зарезервовані з метою наступного заповідання
5004000000 Обмеження, що враховуються при плануванні території
виключно за умови наявності документів щодо їх
встановлення
5004010000 Зона особливого режиму використання земель
5004010100 Прикордонна смуга
5004010200 Зона особливого режиму використання земель навколо
військової частини, інших військових формувань
5004010300 Зона особливого режиму використання земель навколо
військових об’єктів
5004020000 Радіаційне обмеження
5004020100 Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи
5004020101 Зона відчуження
5004020102 Зона безумовного (обов’язкового) відселення
5004020103 Зона гарантованого добровільного відселення
5004030000 Авіаційне, радіолокаційне обмеження
5004030100 Зона обмеження забудови від радіотехнічних, радіолокаційних
об’єктів
5004030200 Поверхня обмеження забудови

10.22

5003020801
5003020802
5003020803
5003020804
5003020900
5003020901
5003020902
5003020903
5003020904
5003021000
5003021001
5003021002
5003021003
5003021004
5003021100
5003021101
5003021102

10.23
10.24
10.25

04
04.01
04.02
04.03

06.02
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Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Назва

Зона обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму
Захисна зона аеронавігаційного обладнання
Смуга повітряних підходів
Історико-культурне обмеження
Пам’ятка культурної спадщини
Об’єкт всесвітньої спадщини
Буферна зона об’єкту всесвітньої спадщини
Історичний ареал населеного місця
Охоронювана археологічна територія
Історико-культурний заповідник
Історико-культурна заповідна територія
Зона охорони пам’ятки культурної спадщини
Охоронна зона пам’ятки культурної спадщини
Зона регулювання забудови
Зона охоронюваного ландшафту
Зона охорони археологічного культурного шару
Обмеження санітарної охорони
Зона санітарної охорони джерел і водопровідних споруд систем
централізованого питного водопостачання
5004050101 Перший пояс зони санітарної охорони джерел водопостачання
(суворого режиму)
5004050102 Другий пояс зони санітарної охорони джерел водопостачання
(обмеження)
5004050103 Третій пояс зони санітарної охорони джерел водопостачання
(спостереження)
5004050200 Округ санітарної охорони курортів
5004050201 Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого
режиму)
5004050202
Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)
5004030300
5004030400
5004030500
5004040000
5004040100
5004040200
5004040300
5004040400
5004040500
5004040600
5004040700
5004040800
5004040801
5004040802
5004040803
5004040804
5004050000
5004050100

5004050203 Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона
спостережень)

Код обмеження
згідно Додатку
6 до Порядку
ведення ДЗК

01.02

02
02.01
02.01.1
02.01.2
02.01.3
02.02
02.02.1
02.02.2
02.02.3
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ВИСНОВКИ
За результатами проведених досліджень розроблено класифікацію
обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним
планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним
планом населеного пункту, детальним планом території, та сформовано
наступні висновки:
1. Об’єктний склад сфери містобудування визначається широким
переліком нормативно-правових та нормативних актів різних галузей, що часом
призводить до неузгодженостей та складнощів систематизації.
2. Терміни «планувальні обмеження», що застосовується у сфері
містобудування, та «обмеження у використанні земель», що застосовується у
сфері управління земельними ресурсами, за своєю суттю є одним і тим самим
набором обмежень, визначеним цілою низкою нормативно-правових та
нормативних

актів.

У

сфері

містобудування

відповідні

обмеження

враховуються при прийнятті планувальних рішень та видачі дозволів на
будівництво, тоді як у сфері землекористування вони є основою для визначення
режиму використання земель, що може мати наслідком часткове обмеження
прав землевласника.
3. Із

загальної

сукупності

обмежень

у

використанні

земель,

передбачених чинним законодавством, лише частина можуть встановлюватися
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного пункту, детальним планом території, решта
обмежень мають враховуватися при прийнятті планувальних рішень.
4. Положення

Закону

України

«Про

внесення

змін

до

деяких

законодавчих актів України щодо планування використання земель» від
17.06.2020 № 711-IX закладають основи для інтеграції галузей містобудування
та землеустрою і водночас породжують виклики, пов’язані з необхідністю
встановлення співвідношення між об’єктами управління в обох галузях,
структурами інформаційних систем, масштабами виконання робіт, інтеграції
складу документації тощо.
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5. Зважаючи на розбудову містобудівного кадастру як розподіленої
інформаційної системи, затвердження Класифікатору об’єктів містобудування є
першочерговим кроком запровадження єдиних вимог розбудови інформаційної
системи містобудівного кадастру для забезпечення його інтероперабельності
між окремими складовими всередині загальної системи містобудівного
кадастру та із зовнішніми інформаційними системами, такими як Державний
земельний кадастр.
6. Широкий об’єктний склад сфери містобудування, його тісний зв’язок
з іншими галузями управління державою та динамічний розвиток підходів до
управління просторовим розвитком висувають вимоги щодо гнучкості
структури Класифікатору та системи кодування, великої резервної місткості
Класифікатору.
7. Класифікація

обмежень

у

використанні

земель,

що

можуть

встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території
територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним
планом території, є предметом інтеграції вимог містобудівного та земельного
законодавства, а також нормативно-правових та нормативних актів інших
галузей.
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ПРОПОЗИЦІЇ
Одержані у ході аналітичних досліджень висновки дозволили сформувати
наступні пропозиції:
1. Класифікацію обмежень у використанні земель, як і класифікацію
територій

за

функціональним

призначенням

пропонується

формувати

невідривно від загального Класифікатору об’єктів містобудування, як базові
групи об’єктів в його складі.
2. Класифікатор об’єктів містобудування пропонується побудувати на
основі п’ятирівневої ієрархічної структури. Базовою одиницею класифікації є
клас об’єктів. За наявності відмінностей за функціональними чи структурними
ознаками в межах класу виділяються підкласи і типи. Структурно і тематично
класи поєднуються в підгрупи та групи. Загальна кількість груп складає 8
одиниць: Території за функціональним призначенням, Споруди, Об’єкти
інфраструктури, Обмеження, Планувальні утворення, Довкілля, Об’єкти
геопозиціонування та Цивільний захист.
3. Пропонується визначити єдину та скінченну класифікацію територій
за функціональним призначенням з метою забезпечення автоматизації її
подальшого застосування для цілей управління територіями, населеними
пунктами та земельними ресурсами. Основою класифікації територій за їх
функціональним призначенням є положення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та
забудова територій». Першим рівнем класифікації є поділ усіх територій на три
підгрупи: сельбищні, виробничі і рекреаційні та ландшафтні території.
4. Аналіз чинного Класифікатору видів цільового призначення земель
дозволив сформувати пропозиції щодо встановлення прямої відповідності між
сформованою класифікацією територій за функціональним призначенням та
видами цільового призначення земельних ділянок. Також визначено супутні
видів цільового призначення земельних ділянок, розміщення яких допускається
в межах відповідних видів функціонального призначення територій.
5. У ході встановлення співвідношення між класифікаторами територій
за функціональним призначенням та видів цільового призначення земель
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виявлено конфліктні види цільового призначення земель та сформовано
пропозиції з усунення відповідних конфліктів через деталізацію видів,
уточнення формулювань їх назв та видалення видів, які дублюють інші види.
6. За можливістю встановлення обмежень у використанні земель
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного пункту, детальним планом території виділено 4
групи:
- обмеження,

що

встановлюються

виключно

планувальною

документацією;
- обмеження, що можуть встановлюватися планувальною документацією
у відповідності до параметрів, визначених нормативними документами, за
умови відсутності документів щодо їх встановлення;
- обмеження, що враховуються при плануванні території за умови
наявності документів щодо їх встановлення або можуть встановлюватися
проектні (нові) згідно Технічного завдання;
- обмеження, що враховуються при плануванні території виключно за
умови наявності документів щодо їх встановлення.
7. В межах виділених за можливістю встановлення планувальною
документацією 4 підгруп пропонується виділяти 10 класів обмежень, виходячи
з природи, призначення та правових джерел встановлених обмежень:
- планувальні обмеження регламенту забудови;
- охоронні зони інженерних об'єктів;
- санітарні зони, відстані, розриви;
- водоохоронні обмеження;
- території та об’єкти природно-заповідного фонду;
- зони особливого режиму використання земель;
- радіаційні обмеження;
- авіаційні та радіолокаційні обмеження;
- історико-культурні обмеження;
- обмеження санітарної охорони.
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8. Зважаючи

на

норми

Закону

України

«Про

національну

інфраструктуру геопросторових даних», а також враховуючи положення Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо розбудови системи
містобудівного кадастру та єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва в його рамках, вбачається нагальна потреба у створенні єдиних
правил проведення класифікації і кодування систем, які мають бути інтегровані
до національної інфраструктури геопросторових даних України. Вважаємо за
доцільне провести дослідження щодо потреби і можливості створити в країні
єдині

правила

кодифікації

геопросторових

об’єктів

для

полегшення

забезпечення сумісності і електронної інформаційної взаємодії при переході в
єдине інформаційне поле.
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ДОДАТОК А

СПИСОК
нормативно-правових актів, що регулюють питання визначення обмежень
у використанні земель та земельних ділянок в Україні
Закони України
1.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

2.

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

3.

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI

4.

Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IV

5.

Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 № 3613-VI

6.

Про основи містобудування від 16.11.1992 № 2780-XII

7.

Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку
надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва від 17.10.2019р. № 199-IX
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо планування використання земель
від 17.06.2020 р. № 711-IX
10. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність від 23.12.1998 № 353-XIV
11. Про гідрометеорологічну діяльність від 18.02.1999 № 443-XIV
12. Про курорти від 05.10.2000 № 2026-III
13. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення від 10.01.2002 № 2918-III
14. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи від 27.02.1991 № 791а-XI
15. Про зону надзвичайної екологічної ситуації від 13.07.2000 № 1908-III
16. Про охорону культурної спадщини від 08.06.2000 № 1805-III
17. Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної
реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності від 06.10.2016 № 1666-VIII
19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень
органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг від
10.12.2015 № 888-VIII
20. Про національну інфраструктуру геопросторових даних від 13.04.2020 № 554-IX

Акти Кабінету Міністрів України
21. Деякі питання ведення Державного земельного кадастру, Постанова Кабінету Міністрів
України від 21.03.2016 № 205
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22. Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та
її територіальними органами адміністративних послуг Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.08.2011 № 835
23. Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства Постанова
Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 231
24. Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу
екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок Постанова Кабінету Міністрів
України від 03.06.2020 р. № 455
25. Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 925
26. Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1100
27. Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру Постанова
Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1115
28. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 109
29. Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру Постанова
Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15
30. Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 № 614
31. Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224
32. Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835
33. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру Постанова
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
34. Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на
платній основі державними органами земельних ресурсів Постанова Кабінету Міністрів
України від 01.11.2000 № 1619
35. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів Постанова Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2024
36. Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету
Міністрів України від 05.06.2019 № 476
37. Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та
об’єктів екологічної мережі Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1196
38. Про затвердження Списку історичних населених місць України Постанова Кабінету
Міністрів України від 26.07.2001 N 878
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39. Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної
державної електронної системи у сфері будівництва Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.07.2020 № 559
Акти центральних органів виконавчої влади та інші НПА
40. Про Державне агентство земельних ресурсів України Указ Президента України від
08.04.2011 № 445/2011
41. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України Указ Президента України
від 23.04.2011 № 500/2011
42. Про деякі питання реалізації повноважень з питань передачі земель та земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на
безконкурентних засадах) для всіх потреб Наказ Держземагентства України від 31.03.2015
№ 83
43. Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи
координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 02.12.2016 № 509 (Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 19.12.2016 № 1646/29776)
44. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою Наказ Фонду державного майна від 25.11.2003 № 2100
(Зареєстровано: Мін'юст України від 19.12.2003 № 1194/8515)
45. Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної
діяльності Наказ Міністерства розвитку громад і територій від 02.12.2019 № 285
(Зареєстровано: Мін'юст України від 12.12.2019 № 1238/34209)
46. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5 (Зареєстровано: Мін'юст
України від 03.03.2004 № 283/8882)
47. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Наказ
Міністерства юстиції України; Порядок від 22.02.2012 № 296/5 (Зареєстровано: Мін'юст
України від 22.02.2012 № 282/20595)
48. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів
місцевого самоврядування Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5
(Зареєстровано: Мін'юст України від 14.11.2011 № 1298/20036)
49. Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в
експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського
призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними
наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без
дозвільного документа на виконання будівельних робіт Наказ Мінрегіону України
від 03.07.2018 № 158 (Зареєстровано: Мін'юст України від 28.08.2018 № 976/32428)
50. Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту Наказ
Мінрегіону України;, Правила від 27.11.2017 № 310 (Зареєстровано: Мін'юст України
від 18.12.2017 № 1529/31397)
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ДОДАТОК Б.
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ВИДАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТЕРИТОРІЙ ТА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ТАБЛИЦЯ ПРЯМОЇ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ВИДАМИ
Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

02.03
02.04
1001010100

території житлової
багатоквартирної забудови

02.07
02.10

1001010200

території житлової садибної 02.01
забудови
02.02
03.01

03.06
03.14
13.02
1001020100

території адміністративноуправлінських закладів

13.05

15.09

15.10

території науково1001020200 дослідних, проектних та
вишукувальних закладів

01.09
03.11
10.09

Назва

для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку
для будівництва і обслуговування
будівель тимчасового проживання
для іншої житлової забудови
для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку з
об’єктами торгово-розважальної та
ринкової інфраструктури
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
для колективного житлового будівництва
для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування
для будівництва та обслуговування
будівель екстериторіальних організацій
та органів
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації будівель
та споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення та постійної діяльності
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
для розміщення структурних підрозділів
апарату МВС, територіальних органів,
закладів, установ підприємств, що
належать до сфери управління МВС
для розміщення та постійної діяльності
Національної поліції України, її
територіальних органів, підприємств,
установ та організацій, що належать до
сфери управління Національної поліції
для дослідних і навчальних цілей
для будівництва та обслуговування
будівель і споруд закладів науки
для проведення науково-дослідних робіт
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

1001020300 території закладів освіти

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.02

території закладів охорони
1001020400 здоров'я та соціального

03.03

захисту
03.04

03.05
03.15
1001020500

території закладів культури,
07.02
спорту та дозвілля
08.01
08.02
10.08

03.05
1001020501

території закладів культури
та мистецтва

08.01
08.02
03.04

1001020502 території культових закладів

08.01
07.02
1001020503

1001020504

території спортивних
закладів
території розважальних
комплексів та закладів

10.08
03.15

03.07
території торгівлі,
1001020600 громадського харчування та
побутового обслуговування 03.08

Назва

для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти
для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги
для будівництва та обслуговування
будівель громадських та релігійних
організацій
для будівництва та обслуговування
будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування
для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови
для будівництва та обслуговування
об'єктів фізичної культури і спорту
для забезпечення охорони об'єктів
культурної спадщини
для розміщення та обслуговування
музейних закладів
для культурно-оздоровчих потреб,
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей (в частині спортивних цілей)
для будівництва та обслуговування
будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування
для забезпечення охорони об'єктів
культурної спадщини
для розміщення та обслуговування
музейних закладів
для будівництва та обслуговування
будівель громадських та релігійних
організацій
для забезпечення охорони об'єктів
культурної спадщини
для будівництва та обслуговування
об'єктів фізичної культури і спорту
для культурно-оздоровчих потреб,
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей (в частині спортивних цілей)
для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови
для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі
для будівництва та обслуговування
об'єктів туристичної інфраструктури та
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.13
01.12

1001020601

території громадського
харчування

03.08

1001020602

території побутового
обслуговування

03.13

території підприємств
1001020603
торгівлі

03.07
01.12
03.09

1001020700

території фінансових
установ та офісної забудови

03.10

території
1001020800 багатофункціональних

03.10

центрів

території виробничої
забудови (промислових,
сільськогосподарських,
1002010000
рибогосподарських,
лісогопосдарських
підприємств)

11.01

11.02

Назва

закладів громадського харчування (в
частині закладів громадського
харчування)
для будівництва та обслуговування
будівель закладів побутового
обслуговування
для розміщення інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції
для будівництва та обслуговування
об'єктів туристичної інфраструктури та
закладів громадського харчування (в
частині закладів громадського
харчування)
для будівництва та обслуговування
будівель закладів побутового
обслуговування
для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі
для розміщення інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції
для будівництва та обслуговування
будівель кредитно-фінансових установ
для будівництва та обслуговування
будівель ринкової інфраструктури
(адміністративних будинків, офісних
приміщень та інших будівель
громадської забудови, які
використовуються для здійснення
підприємницької та іншої діяльності,
пов’язаної з отриманням прибутку)
для будівництва та обслуговування
будівель ринкової інфраструктури
(адміністративних будинків, офісних
приміщень та інших будівель
громадської забудови, які
використовуються для здійснення
підприємницької та іншої діяльності,
пов’язаної з отриманням прибутку)
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємствами, що
пов'язані з користуванням надрами
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

11.03
10.07
09.01
09.02
01.01
01.02
01.04
01.09
01.10
01.11
01.13

11.02

1002020000

території інноваційних
об`єктів

01.09
01.10
03.11
10.09

11.04

1002030100

території
енергозабезпечення
12.06

14.01

Назва

для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд будівельних
організацій та підприємств
для рибогосподарських потреб
для ведення лісового господарства і
пов’язаних з ним послуг
для іншого лісогосподарського
призначення
для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
для ведення фермерського господарства
для ведення підсобного сільського
господарства
для дослідних і навчальних цілей
для пропаганди передового досвіду
ведення сільського господарства
для надання послуг у сільському
господарстві
для іншого сільськогосподарського
призначення
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
для дослідних і навчальних цілей
для пропаганди передового досвіду
ведення сільського господарства
для будівництва та обслуговування
будівель і споруд закладів науки
для проведення науково-дослідних робіт
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води)
для розміщення та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту
для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

14.02

10.10

14.01

1002030101

території
електрозабезпечення

14.02

10.10

1002030102 території теплопостачання

11.04

1002030103 території газопостачання

11.04

1002030200

території водопостачання та
11.04
водовідведення

13.01
1002030300 території телекомунікацій

13.03
13.05

1002030400 території складування та

03.12

Назва

для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії
для будівництва та експлуатації
гідротехнічних, гідрометричних та
лінійних споруд
для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій
для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії
для будівництва та експлуатації
гідротехнічних, гідрометричних та
лінійних споруд
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води)
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води)
для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води)
для розміщення та експлуатації об'єктів і
споруд телекомунікацій
для розміщення та експлуатації інших
технічних засобів зв'язку
для розміщення та постійної діяльності
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
для будівництва та обслуговування
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

утилізації відходів

1002030500

території житлово03.12
експлуатаційних організацій

1002030600

території кладовищ та
крематоріїв

03.12

1002030700

території захоронення
трупів тварин

03.12
12.01
12.02

1002040100

території зовнішнього
транспорту

12.03
12.04
12.05

1002040101

території автомобільного
транспорту

території залізничного
транспорту
території повітряного
1002040103
транспорту
1002040102

1002040104

1002040105

території водного
транспорту
території магістральних
трубопроводів

12.04
12.01
12.05
12.02
12.03
12.06
12.04

території транспортних
1002040200
підприємств

12.07
12.08
12.09

Назва

будівель закладів комунального
обслуговування (потребує деталізації)
для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального
обслуговування (потребує деталізації)
для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального
обслуговування (потребує деталізації)
для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального
обслуговування
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд залізничного транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд морського транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд річкового транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд авіаційного транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд залізничного транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд авіаційного транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд морського транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд річкового транспорту
для розміщення та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд міського електротранспорту
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг
та допоміжних операцій
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд іншого наземного транспорту
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

11.02
1002040300

території логістичних
центрів, складів та баз
12.08
13.02
02.05
02.06

1002040400

території автостоянок і
гаражів

02.09

12.04

території закладів з

12.04

1002040500 обслуговування

автотранспортних засобів
12.11
1002040600 території вулиць та доріг

18.00

15.0115.10
1002050000 території спецпризначення

13.05
01.01
1003010100 рілля

01.02
01.03
01.04

Назва

для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг
та допоміжних операцій
для розміщення та експлуатації будівель
та споруд об'єктів поштового зв’язку
для будівництва індивідуальних гаражів
для колективного гаражного будівництва
для будівництва і обслуговування
паркінгів та автостоянок на землях
житлової та громадської забудови
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (в частині
розміщення та експлуатації
автостоянок і гаражів)
для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (в частині
будівель і споруд обслуговування
автотранспортних засобів)
для розміщення та експлуатації об'єктів
дорожнього сервісу
землі загального користування
землі оборони (землі, надані для
розміщення і постійної діяльності
військових частин, установ, військовонавчальних закладів, підприємств та
організацій Збройних Сил України,
інших військових формувань, утворених
відповідно до законодавства України), у
тому числі МВС і Національної поліції
України
для розміщення та постійної діяльності
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
для ведення фермерського господарства
для ведення особистого селянського
господарства
для ведення підсобного сільського
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

1003010200 пасовища та сіножаті
1003010300 городи
1003010400 багаторічні насадження

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

01.08
10.06
01.07
01.05
01.06
06.01

території санаторно1003020100 курортних та оздоровчих

закладів

10.11

03.08

території рекреаційно-

03.17

1003020200 туристичних закладів та

рекреаційного житла

07.01
10.08

території дачної і садової
забудови
території природних
1003020400 ландшафтів, призначені для
рекреаційних цілей

07.03
07.04

1003020500 території пляжів

18.00

1003020300

1003030100 захисні ліси
1003030200 рекреаційно-оздоровчі ліси



Назва

господарства
для сінокосіння та випасання худоби
для сінокосіння
для городництва
для індивідуального садівництва
для колективного садівництва
для будівництва і обслуговування
санаторно-оздоровчих закладів
для будівництва та експлуатації
санаторіїв та інших лікувальнооздоровчих закладів у межах
прибережних захисних смуг морів,
морських заток і лиманів
для будівництва та обслуговування
об'єктів туристичної інфраструктури та
закладів громадського харчування
для розміщення та експлуатації закладів з
обслуговування відвідувачів об’єктів
рекреаційного призначення
для будівництва та обслуговування
об'єктів рекреаційного призначення
для культурно-оздоровчих потреб,
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей
для індивідуального дачного будівництва
для колективного дачного будівництва
пряма відповідність відсутня




землі загального користування (в частині
пляжів)
пряма відповідність відсутня
пряма відповідність відсутня



пряма відповідність відсутня

ліси природоохоронного,
1003030300 наукового, історико-

культурного призначення

09.01
1003030400 експлуатаційні ліси

09.02
зелені насадження
загального користування
зелені насадження
1003040200
спеціального користування
1003040100

18.00


для ведення лісового господарства і
пов’язаних з ним послуг
для іншого лісогосподарського
призначення
землі загального користування (в частині
парків, зелених зон, скверів, бульварів)
пряма відповідність відсутня
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

10.02
10.08
1003050000 водні поверхні/об'єкти

10.01

Назва

для облаштування та догляду за
прибережними захисними смугами
для культурно-оздоровчих потреб,
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей
для експлуатації та догляду за водними
об’єктами

території природнозаповідного фонду, вилучені 04.011003060000
з господарського
04.11
використання

землі природно-заповідного фонду

території природних
ландшафтів, призначені для
1003070000
проведення науководослідних робіт

землі іншого природоохоронного
призначення (земельні ділянки, в межах
яких є природні об'єкти, що мають
особливу наукову цінність, та які
надаються для збереження і
використання цих об'єктів, проведення
наукових досліджень, освітньої та
виховної роботи)

05.00
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ДОДАТОК В.
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ВИДАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТЕРИТОРІЙ ТА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ТАБЛИЦЯ СУПУТНІХ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК,
РОЗМІЩЕННЯ ЯКИХ ДОПУСКАЄТЬСЯ В МЕЖАХ ВІДПОВІДНИХ ВИДІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ
Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

02.06
02.09

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
території житлової
1001010100 багатоквартирної

03.06

забудови
03.07

03.08
03.09

03.12

03.13

Назва

для колективного гаражного будівництва
для будівництва і обслуговування паркінгів
та автостоянок на землях житлової та
громадської забудови
для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого
самоврядування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти
для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної
допомоги
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
екстериторіальних організацій та органів
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ
для будівництва та обслуговування будівель
закладів комунального господарства (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.14

07.02
13.02

11.04

14.02

02.05
02.06
02.09

03.01
03.02
1001010200

території житлової
садибної забудови

03.03
03.04
03.05
03.06
03.07

Назва

для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва індивідуальних гаражів
для колективного гаражного будівництва
для будівництва і обслуговування паркінгів
та автостоянок на землях житлової та
громадської забудови
для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого
самоврядування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти
для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної
допомоги
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
екстериторіальних організацій та органів
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.08
03.09

03.12

03.13

03.14

07.02
13.02

11.04

14.02

03.04
території
1001020100 адміністративноуправлінських закладів

03.05

03.07

Назва

прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ
для будівництва та обслуговування будівель
закладів комунального господарства (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.08
03.09

03.12

03.13

07.02

11.04

14.02

03.04
03.05

території науково1001020200 дослідних, проектних та

03.07

вишукувальних закладів
03.08

03.09

Назва

прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ
для будівництва та обслуговування будівель
закладів комунального господарства (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.12

03.13

03.14

02.04
07.02

11.04

14.02

01.09
03.05

03.07
1001020300 території закладів освіти

03.08

03.11
02.04

Назва

для будівництва та обслуговування будівель
закладів комунального господарства (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання (гуртожитки)
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для дослідних і навчальних цілей
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для будівництва та обслуговування будівель
і споруд закладів науки
для будівництва і обслуговування будівель
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

07.02
10.09

11.04

14.02

03.04
03.05

03.07

03.08
території закладів
1001020400 охорони здоров’я та
соціального захисту

02.04

11.04

14.02

Назва

тимчасового проживання (гуртожитки)
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для проведення науково-дослідних робіт
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання (гуртожитки)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

02.04
03.02

03.07

03.08

території закладів
1001020500 культури, спорту та
дозвілля

03.13

11.04

14.02

03.04

03.07

1001020501

території закладів
культури та мистецтва

03.08

03.13

11.04

Назва

для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання (гуртожитки)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

14.02

02.04

03.07

03.08

03.13
1001020502

території культових
закладів

11.04

14.02

02.04

1001020503

території спортивних
закладів

03.02

03.07

Назва

розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання (гуртожитки)
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання (гуртожитки)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)

86
Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.08

03.13

11.04

14.02

03.07

03.08

03.13

1001020504

території розважальних
комплексів та закладів

11.04

14.02

Назва

для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

11.04
території торгівлі,
громадського харчування
1001020600
та побутового
обслуговування
14.02

03.07

території громадського
1001020601
харчування

11.04

14.02

03.07

1001020602

території побутового
обслуговування

11.04

14.02

Назва

кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів

88
Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.08

03.13

1001020603

території підприємств
торгівлі

11.04

14.02

03.01
03.04
03.05
03.06
території фінансових
1001020700 установ та офісної

забудови

03.07

03.08
03.11

03.13

Назва

передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого
самоврядування
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
екстериторіальних організацій та органів
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
і споруд закладів науки
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.14
07.02

11.04

13.02

14.02

15.09

15.10

03.01
03.02
території
1001020800 багатофункціональних
центрів

03.03
03.04
03.05
03.06

Назва

території)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення структурних підрозділів
апарату МВС, територіальних органів,
закладів, установ підприємств, що належать
до сфери управління МВС
для розміщення та постійної діяльності
Національної поліції України, її
територіальних органів, підприємств,
установ та організацій, що належать до
сфери управління Національної поліції
для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого
самоврядування
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти
для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної
допомоги
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
екстериторіальних організацій та органів
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.07

03.08
03.09
03.11

03.12

03.13

03.14
03.15
03.17
07.02

11.04

13.02

14.02

Назва

для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ
для будівництва та обслуговування будівель
і споруд закладів науки
для будівництва та обслуговування будівель
закладів комунального господарства (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови
для розміщення та експлуатації закладів з
обслуговування відвідувачів об’єктів
рекреаційного призначення
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

15.09

15.10

03.07

03.08

03.14
території виробничої
забудови (промислових,
сільськогосподарських,
1002010000
рибогосподарських,
лісогопосдарських
підприємств)

13.02

11.04

14.02

02.04
03.02
1002020000

території інноваційних
об`єктів

03.03
03.04
03.05

Назва

для розміщення структурних підрозділів
апарату МВС, територіальних органів,
закладів, установ підприємств, що належать
до сфери управління МВС
для розміщення та постійної діяльності
Національної поліції України, її
територіальних органів, підприємств,
установ та організацій, що належать до
сфери управління Національної поліції
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання (гуртожитки)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти
для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної
допомоги
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
для будівництва та обслуговування будівель
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.07

03.08

03.09

03.10

03.12

03.13

03.14

13.02

11.04

14.02

Назва

закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ
для будівництва та обслуговування будівель
ринкової інфраструктури (адміністративних
будинків, офісних приміщень та інших
будівель громадської забудови, які
використовуються для здійснення
підприємницької та іншої діяльності,
пов’язаної з отриманням прибутку)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів комунального господарства (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування (в
частині об’єктів, які не обумовлюють
санітарних обмежень на прилеглі
території)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
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Види функціонального призначення
територій
Код

1002030100

Назва

території
енергозабезпечення

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.14
03.14

1002030101

території
електрозабезпечення

11.04

03.14

1002030102

території
теплопостачання

14.02

03.14
1002030103 території газопостачання

14.02

03.14

1002030200

території водопостачання
та водовідведення

14.02

03.14
1002030300 території телекомунікацій

11.04

Назва

частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

14.02

03.14

11.04
1002030400

території складування та
утилізації відходів

14.02

03.14

11.04
території житлово1002030500 експлуатаційних
організацій

14.02

1002030600

території кладовищ та
крематоріїв

11.04

Назва

об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

14.02

11.04

1002030700

території захоронення
трупів тварин

14.02

03.08
03.14

1002040100

території зовнішнього
транспорту

11.04

14.02

03.08
1002040101

території автомобільного
транспорту

03.14
11.04

Назва

межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

14.02

03.08
03.14

1002040102

території залізничного
транспорту

11.04

14.02

03.08
03.14

1002040103

території повітряного
транспорту

11.04

14.02

Назва

технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.08
03.14

1002040104

території водного
транспорту

11.04

14.02

1002040105

території нафто- і
трубопроводів

11.04

1002040200

території транспортних
підприємств

14.02

03.07

1002040300

території логістичних
центрів, складів та баз

03.08

03.14
11.04

Назва

частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

14.02

11.04

1002040400

території автостоянок і
гаражів

14.02

03.07

03.08

03.14
території закладів з
1002040500 обслуговування
автотранспортних засобів
11.04

14.02

Назва

підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

Назва

розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
1002040600 території вулиць та доріг
1002050000

території
спецпризначення
01.09

1003010100 рілля
1003010200 пасовища та сіножаті

01.10
18.00
01.09

1003010300 городи

01.10
01.09

1003010400 багаторічні насадження

01.10
06.02
06.03
10.08

03.03

03.14
території санаторно1003020100 курортних та оздоровчих

закладів
11.04

14.02

території рекреаційно1003020200 туристичних закладів та
рекреаційного житла

03.03

для дослідних і навчальних цілей
для пропаганди передового досвіду ведення
сільського господарства
землі загального користування (в частині
громадських пасовищ, сіножатей)
для дослідних і навчальних цілей
для пропаганди передового досвіду ведення
сільського господарства
для дослідних і навчальних цілей
для пропаганди передового досвіду ведення
сільського господарства
для розробки родовищ природних
лікувальних ресурсів
для інших оздоровчих цілей
для культурно-оздоровчих потреб,
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей (в частині для оздоровчих потреб)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної
допомоги
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної
допомоги
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

03.05

03.07

03.14

07.02

11.04

13.02

14.02

03.07

03.08
1003020300

території дачної і садової
забудови
03.14

07.02
11.04

Назва

для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (в частині об’єктів, які не
обумовлюють санітарних обмежень на
прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (в частині
закладів громадського харчування)
для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС (в частині
об’єктів, які не обумовлюють санітарних
обмежень на прилеглі території)
для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
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Види функціонального призначення
територій
Код

Назва

Види цільового призначення земельних ділянок
Код

13.02

14.02

території природних
1003020400 ландшафтів, призначені
для рекреаційних цілей
1003020500 території пляжів
1003030100 захисні ліси

рекреаційно-оздоровчі
ліси
ліси природоохоронного,
1003030300 наукового, історикокультурного призначення
1003030200

1003030400 експлуатаційні ліси
1003040100
1003040200
1003050000
1003060000

1003070000

зелені насадження
загального користування
зелені насадження
спеціального
користування
водні поверхні/об'єкти
18.00
території природнозаповідного фонду,
вилучені з господарського
використання
території природних
ландшафтів, призначені
для проведення науководослідних робіт

Назва

розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (в частині дрібних
об’єктів, призначених для розведення в
межах кварталу/обслуговування кварталу)
для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку (в
частині поштових відділень)
для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (в
частині дрібних об’єктів, призначених для
розведення в межах
кварталу/обслуговування кварталу)
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено
землі загального користування
супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено

супутніх видів цільового призначення
земельних ділянок не передбачено

ДОДАТОК Г.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ДОПОВНЕННЯ / ЗМІН ДО ПЕРЕЛІКУ ОБМЕЖЕНЬ,
ЗАТВЕРДЖЕНОГО ДОДАТКОМ 6 ДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

01

Охоронна зона

01.01

Охоронна зона навколо об'єкта
природно-заповідного фонду

01.02

Охоронна зона навколо об'єкта
культурної спадщини

01.03

Охоронна зона навколо (вздовж)
об'єкта транспорту

01.03

Охоронна зона об'єкту транспорту

01.04

Охоронна зона навколо (вздовж)
об'єкта зв'язку

01.04

Охоронна зона лінії (споруди)
електрозв’язку

01.05

Охоронна зона навколо (вздовж)
об'єкта енергетичної системи

01.05

Охоронна зона об’єкту енергетики

01.06

Охоронна зона навколо об'єкта
гідрометеорологічної діяльності

01.02

Охоронна зона навколо об’єкту,
призначеного для гідрометеорологічних
спостережень та інших видів
гідрометеорологічної діяльності

01.07

Охоронна зона навколо
геодезичного пункту

01.01

Охоронна зона геодезичного пункту

01.08

Охоронна зона навколо
інженерних комунікацій

01

Примітки

Назва

Охоронна зона інженерних об’єктів
Пропонуємо видалити, оскільки повторює
обмеження 10.24 і вважаємо, що тематично
більше стосується тієї групи обмежень
згідно ст.54 ЗКУ, ст.32 ЗУ "Про охорону
культурної спадщини", пропонуємо перенести
до групи "Історико-культурне обмеження"
ст.11 ЗУ "Про транспорт", Ох.зони об’єків
трубопровідного транспорту теж тоді входять
сюди - ст. 11 ЗУ "Про трубопровідний
транспорт"
п.2 ст.10 ЗУ "Про телекомунікації", Постанова
КМУ "Про затвердження правил охорони ліній
електрозв'язку" від 29.01.96 N 135
ст.1, ст.22 ЗУ "Про землі енергетики та
правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів"
формулювання згідно ст. 13 ЗУ "Про
гідрометеорологічну діяльність"
формулювання згідно ст. 22 ЗУ "Про
топографо-геодезичну і картографічну
діяльність"
яким нормативним актом передбачене та
визначене?
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

01.09
02
02.01

02.01.1

02.01.2

02.01.3

02.02
02.02.1
02.02.2
02.02.3

Охоронна зона навколо
промислового об'єкта
Зона санітарної охорони
Зона санітарної охорони джерел та
об'єктів централізованого питного
водопостачання
Перший пояс зони санітарної
охорони джерел та об'єктів
централізованого питного
водопостачання (суворого
режиму)
Другий пояс зони санітарної
охорони джерел та об'єктів
централізованого питного
водопостачання (обмеження)
Третій пояс зони санітарної
охорони джерел та об'єктів
централізованого питного
водопостачання (спостереження)
Округ санітарної охорони
курортів
Перша зона округу санітарної
охорони курорту (зона суворого
режиму)
Друга зона округу санітарної
охорони курорту (зона обмежень)
Третя зона округу санітарної
охорони курорту (зона
спостережень)

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Примітки

Назва

яким нормативним актом передбачене та
визначене?

Обмеження санітарної охорони
Зона санітарної охорони джерел і
водопровідних споруд систем
централізованого питного водопостачання

ст.93 ВКУ, розділ 15 ДБН В.2.5-74:2013
"Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування"

02.01.1

Перший пояс зони санітарної охорони
джерел водопостачання (суворого режиму)

Постанова КМУ від 18 грудня 1998 р. N 2024
"Про правовий режим зон санітарної охорони
водних об'єктів"

02.01.2

Другий пояс зони санітарної охорони
джерел водопостачання (обмеження)

Постанова КМУ від 18 грудня 1998 р. N 2024
"Про правовий режим зон санітарної охорони
водних об'єктів"

02.01.3

Третій пояс зони санітарної охорони
джерел водопостачання (спостереження)

Постанова КМУ від 18 грудня 1998 р. N 2024
"Про правовий режим зон санітарної охорони
водних об'єктів"

02.02

Округ санітарної охорони курортів

ст.28 ЗУ "Про курорти"

02.02.1

Перша зона округу санітарної охорони
курорту (зона суворого режиму)

ст.30 ЗУ "Про курорти"

02.02.2

Друга зона округу санітарної охорони
курорту (зона обмежень)

ст.30 ЗУ "Про курорти"

02.02.3

Третя зона округу санітарної охорони
курорту (зона спостережень)

02
02.01
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

03

04
04.01
04.02

04.03
05
05.01
05.02

05.03
05.04
05.05
05.06

Санітарно-захисна зона навколо
об'єкта

Зона особливого режиму
використання земель
Прикордонна смуга
Зона особливого режиму
використання земель навколо
військової частини, інших
військових формувань
Зона особливого режиму
використання земель навколо
військових об'єктів
Водоохоронне обмеження
Водоохоронна зона
Прибережна захисна смуга вздовж
річок, навколо водойм та на
островах
Прибережна захисна смуга вздовж
морів, морських заток і лиманів та
на островах у внутрішніх
морських водах
Берегова смуга водних шляхів
Смуга відведення
Пляжна зона

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Примітки

Назва

03

Санітарні зони, відстані, розриви

03.01

Санітарно-захисна зона об’єкта
ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова
територій", ДСП 173-96 "Державні санітарні
правила планування та забудови населених
пунктів"
ЗКУ, ст. 115, для кращої впорядкованості
можна зробити другою групою, одразу за
охоронними зонами
ЗКУ, ст. 115

03.02

Санітарна відстань (розрив) від об’єкту

04

Зона особливого режиму використання
земель

04.01

Прикордонна смуга

04.02

Зона особливого режиму використання
земель навколо військової частини, інших
військових формувань

04.03

Зона особливого режиму використання
земель навколо військових об’єктів

05
05.01

Водоохоронне обмеження
Водоохоронна зона

05.02

Прибережна захисна смуга вздовж річок та
навколо водойм

ст.88 ВКУ

05.03

Прибережна захисна смуга вздовж морів,
морських заток і лиманів

ст.88 ВКУ

05.04
05.05
05.06

Берегова смуга водних шляхів
Смуга відведення
Пляжна зона

ст.92 ВКУ
ст.91 ВКУ
ст.88 ВКУ

на якій підставі розділено в окремі обмеження
навколо військової частини та навколо
військових об'єктів? За ЗКУ ст.115 такий поділ
не є очевидним
на якій підставі розділено в окремі обмеження
навколо військової частини та навколо
військових об'єктів? За ЗКУ ст.115 такий поділ
не є очевидним
ст.87 ВКУ
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

06

Інше обмеження

06.01

Зона особливого режиму забудови

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Видалити такий вид окремої групи

06

Планувальне обмеження регламенту
забудови

06.01

територія в червоних лініях

06.02

територія в зелених лініях

06.03

територія в блакитних лініях

06.04

зона регулювання забудови

07

Авіаційне, радіолокаційне обмеження
зона обмеження забудови від
радіотехнічних, радіолокаційних об’єктів
поверхня обмеження забудови
зона обмежень забудови щодо умов
авіаційного шуму
захисна зона аеронавігаційного
обладнання
смуга повітряних підходів
Радіаційне обмеження

07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
08

06.02

Зона радіоактивно забрудненої
території

Примітки

Назва

08.01

Територія, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи

п. 5.15 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та
забудова територій"
п. 5.15 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та
забудова територій"
п. 5.15 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та
забудова територій"
п. 5.15 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та
забудова територій"
п. 14.7.4 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та
забудова територій"
Повітряний кодекс України, ст. 69
Повітряний кодекс України, ст. 69
Повітряний кодекс України, ст. 69
Повітряний кодекс України, ст. 69
в ЗКУ маємо поняття "зона відчуження та зона
безумовного (обов’язкового) відселення
території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" + в ЗУ "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" є Радіаційно небезпечні землі (ст.3)
та Радіоактивно забруднені землі (ст.4)
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

08.01.1 Зона відчуження

06.03

Зона надзвичайної екологічної
ситуації

06.04

Умова додержання
природоохоронних вимог або
виконання визначених робіт

Примітки

Назва

08.01.2

Зона безумовного (обов’язкового)
відселення

08.01.3

Зона гарантованого добровільного
відселення

09

Історико-культурне обмеження

09.01

пам’ятка культурної спадщини

09.02

об’єкт всесвітньої спадщини

09.03

буферна зона об’єкту всесвітньої
спадщини

09.04

історичний ареал населеного місця

09.05

охоронювана археологічна територія

ст.2 ЗУ "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" - Радіаційно
небезпечні землі (ст.3)
ст.2 ЗУ "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" - Радіаційно
небезпечні землі (ст.3)
ст.2 ЗУ "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" - Радіоактивно
забруднені землі (ст.4)
ЗУ "Про зону надзвичайної екологічної
ситуації" не визначає це як обмеження у
землекористуванні, тоді треба вводити й інші
тимчасові обмеження, так як територія, на якій
оголошено надзвичайний стан
ст.111 ЗКУ - це одне з обтяжень, а не
обмеження, при цьому інші обтяження у цьому
переліку не наведені. Пропонуємо вилучити.
ст. 1 ЗУ "Про охорону культурної спадщини",
охоронні зони встановлюються навколо
пам'ятки, тому доцільно додати саму пам'ятку
як обмеження для забезпечення її охорони
розділ IV-1 п.2 ст. 32 ЗУ "Про охорону
культурної спадщини"
п.2 ст. 32 ЗУ "Про охорону культурної
спадщини"
п.3 ст. 32 ЗУ "Про охорону культурної
спадщини"
ст. 31 ЗУ "Про охорону культурної спадщини"
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

01.02

Охоронна зона навколо об'єкта
культурної спадщини

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

09.06
09.07

історико-культурний заповідник
історико-культурна заповідна територія

09.08

Зона охорони пам’ятки культурної
спадщини

09.08.1

Охоронна зона пам’ятки культурної
спадщини

09.08.2 Зона регулювання забудови
09.08.3 Зона охоронюваного ландшафту
09.08.4

07

07.01
07.02

Земельні сервітути

Примітки

Назва

Зона охорони археологічного культурного
шару

ст. 33 ЗУ "Про охорону культурної спадщини"
ст. 33 ЗУ "Про охорону культурної спадщини"
згідно ст.54 ЗКУ, ст.32 ЗУ "Про охорону
культурної спадщини", пропонуємо перенести
до групи "Історико-культурне обмеження" з
групи "Охоронні зони"
встановлюється відповідною науковопроектною документацією і затверджуються
відповідним органом охорони культурної
спадщини – історико-архітектурним опорним
планом, можливо ще якоюсь?
згідно п.1 ст.32 ЗУ "Про охорону культурної
спадщини", пропонуємо перенести до групи
"Охорона культурної спадщини"
згідно п.1 ст.32 ЗУ "Про охорону культурної
спадщини", пропонуємо перенести до групи
"Охорона культурної спадщини"
згідно п.1 ст.32 ЗУ "Про охорону культурної
спадщини", пропонуємо перенести до групи
"Охорона культурної спадщини"
згідно п.1 ст.32 ЗУ "Про охорону культурної
спадщини", пропонуємо перенести до групи
"Охорона культурної спадщини"
Для уникнення плутанини пропонуємо
перенести в окремий список, оскільки це за
своєю суттю на обмеження, а права на
обмежене користування чужою земельною
ділянкою

Право проходу та проїзду на
велосипеді
Право проїзду на транспортному
засобі по наявному шляху
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09
07.10

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Примітки

Назва

Право прокладення та
експлуатації ліній
електропередачі, зв'язку,
трубопроводів, інших лінійних
комунікацій
Право прокладати на свою
земельну ділянку водопровід із
чужої природної водойми або
через чужу земельну ділянку
Право відводу води із своєї
земельної ділянки на сусідню або
через сусідню земельну ділянку
Право забору води з природної
водойми, розташованої на
сусідній земельній ділянці, та
право проходу до природної
водойми
Право поїти свою худобу із
природної водойми, розташованої
на сусідній земельній ділянці, та
право прогону худоби до
природної водойми
Право прогону худоби по
наявному шляху
Право встановлення будівельних
розташувань та складування
будівельних матеріалів з метою
ремонту будівель та споруд
Інші земельні сервітути
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

08

Право користування чужою
земельною ділянкою для
забудови (суперфіцій)

09

Право користування чужою
земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб
(емфітевзис)

10

Території та об’єкти природнозаповідного фонду

10.2
10.12
10.13
10.14
10.15
10.1
10.8
10.9
10.10

Біосферні заповідники
Заповідні зони біосферних
заповідників
Буферні зони біосферних
заповідників
Зони антропогенних ландшафтів
біосферних заповідників

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

09

Території та об’єкти природнозаповідного фонду

10.01
10.02

Природний заповідник
Біосферний заповідник

Для уникнення плутанини пропонуємо
перенести в окремий список, оскільки це за
своєю суттю на обмеження, а права на
обмежене користування чужою земельною
ділянкою
Для уникнення плутанини пропонуємо
перенести в окремий список, оскільки це за
своєю суттю на обмеження, а права на
обмежене користування чужою земельною
ділянкою
ЗУ "Про природно-заповідний фонд України",
класифікація територій та об'єктів визначена
ст.3
ст. 15 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 17 ЗУ "Про ПЗФ"

10.02.1 Заповідна зона біосферного заповідника

ст. 18 ЗУ "Про ПЗФ"

10.02.2 Буферна зона біосферного заповідника

ст. 18 ЗУ "Про ПЗФ"

10.02.3

Зони регульованого заповідного
режиму біосферних заповідників
Національні природні парки
Заповідні зони національних
природних парків
Зони регульованої рекреації
національних природних парків
Зони стаціонарної рекреації
національних природних парків

Примітки

Назва

Зона антропогенних ландшафтів
біосферного заповідника
Пропонуємо видалити

Національний природний парк
Заповідна зона національного природного
10.03.1
парку
Зона регульованої рекреації національного
10.03.2
природного парку
Зона стаціонарної рекреації національного
10.03.3
природного парку
10.03

ст. 18 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 18 ЗУ "Про ПЗФ" - накладання з РЛП,
заказниками, заповідними урочищами повторення обмеження немає сенсу
ст. 20 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 21 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 21 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 21 ЗУ "Про ПЗФ"
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

10.11
10.3
10.16
10.17
10.18
10.19
10.4
10.5
10.6

Господарські зони національних
природних парків
Регіональні ландшафтні парки
Заповідні зони регіональних
ландшафтних парків
Зони регульованої рекреації
регіональних ландшафтних парків
Зони стаціонарної рекреації
регіональних ландшафтних парків
Господарські зони регіональних
ландшафтних парків
Заказники
Пам’ятки природи
Заповідні урочища

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

10.03.4
10.04
10.04.1
10.04.2
10.04.3
10.04.4
10.05
10.06
10.07
10.08
10.08.1
10.08.2
10.08.3
10.08.4
10.09
10.09.1
10.09.2
10.09.3
10.09.4
10.10
10.10.1

Примітки

Назва

Господарська зона національного
природного парку
Регіональний ландшафтний парк
Заповідна зона регіонального
ландшафтного парку
Зона регульованої рекреації регіонального
ландшафтного парку
Зона стаціонарної рекреації регіонального
ландшафтного парку
Господарська зона регіонального
ландшафтного парку
Заказник
Пам’ятка природи
Заповідне урочище
Ботанічний сад
Заповідна зона ботанічного саду
Експозиційна зона ботанічного саду
Наукова зона ботанічного саду
Адміністративно-господарська зона
ботанічного саду
Дендрологічний парк
Заповідна зона дендрологічного парку
Експозиційна зона дендрологічного парку
Наукова зона дендрологічного парку
Адміністративно-господарська зона
дендрологічного парку
Зоологічний парк
Експозиційна зона зоологічного парку

ст. 21 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 23 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 24 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 24 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 24 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 24 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 25 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 27 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 29 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 31 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 32 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 32 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 32 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 32 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 33 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 34 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 34 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 34 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 34 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 35 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 36 ЗУ "Про ПЗФ"
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Обмеження згідно Додатку 6 до Порядку ведення
ДЗК
Код
Назва

10.7
10.20
10.21
10.22
10.23

10.24
10.25

Парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва
Заповідні зони парків-пам’яток
садово-паркового мистецтва
Експозиційні зони парківпам’яток садово-паркового
мистецтва
Наукові зони парків-пам’яток
садово-паркового мистецтва
Адміністративно-господарські
зони парків-пам’яток садовопаркового мистецтва
Охоронні зони територій та
об’єктів природно-заповідного
фонду
Території, зарезервовані з метою
наступного заповідання

Пропозиції з урахуванням практики містобудування
Код

Примітки

Назва

10.10.2 Наукова зона зоологічного парку
10.10.3 Рекреаційна зона зоологічного парку
10.10.4 Господарська зона зоологічного парку
Парк-пам’ятка садово-паркового
10.11
мистецтва
Заповідна зона парку-пам’ятки садово10.11.1
паркового мистецтва

ст. 36 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 36 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 36 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 37 ЗУ "Про ПЗФ"
ст. 38 ЗУ "Про ПЗФ"

10.11.2

Експозиційна зона парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва

ст. 38 ЗУ "Про ПЗФ"

10.11.3

Наукова зона парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва

ст. 38 ЗУ "Про ПЗФ"

10.11.4

Адміністративно-господарська зона паркупам’ятки садово-паркового мистецтва

ст. 38 ЗУ "Про ПЗФ"

10.12

Охоронна зона території (об’єкту)
природно-заповідного фонду

назва сформульована згідно розділу IV ЗУ "Про
природно-заповідний фонд"

10.13

Території, зарезервовані з метою
наступного заповідання
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112
ДОДАТОК Д.
ПРОЕКТ КЛАСИФІКАТОРУ ОБ’ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ
(ПРОСТОРОВІ ОБ’ЄКТИ)
Код
10
1001000000
1001010000

Група
Території за
функціональним
використанням

Підгрупа

Клас

території житлової
забудови
території житлової
багатоквартирної
забудови
території житлової
садибної забудови

1001010200

1001020100

1001020200
1001020300
1001020400

1001020500

території громадської
забудови
території
адміністративноуправлінських закладів
території науководослідних, проектних та
вишукувальних закладів
території закладів
освіти
території закладів
охорони здоров'я та
соціального захисту
території закладів
культури, спорту та
дозвілля
території закладів
культури та мистецтва
території культових
закладів
території спортивних
закладів
території
розважальних
комплексів та закладів

1001020501
1001020502
1001020503
1001020504

1001020600

території торгівлі,
громадського
харчування та
побутового
обслуговування
території
громадського
харчування
території побутового
обслуговування
території підприємств
торгівлі

1001020601
1001020602
1001020603
1001020700

1001020800

Тип

Сельбищні
території

1001010100

1001020000

Підклас

території фінансових
установ та офісної
забудови
території
багатофункціональних
центрів

113
Код
1002000000

1002010000

1002020000
1002030000

Група

Підгрупа
Виробничі
території

Клас

Підклас

території виробничої
забудови (промислових,
сільськогосподарських,
рибогосподарських,
лісогосподарських
підприємств)
території інноваційних
об`єктів
території інженернокомунальної забудови
території
енергозабезпечення

1002030100

території
електрозабезпечення
території
теплопостачання
території
газопостачання

1002030101
1002030102
1002030103
території
водопостачання та
водовідведення
території
телекомунікацій
території складування
та утилізації відходів
території житловоексплуатаційних
організацій
території кладовищ та
крематоріїв
території захоронення
трупів тварин

1002030200
1002030300
1002030400
1002030500
1002030600
1002030700
1002040000
1002040100

території транспортноскладської забудови
території зовнішнього
транспорту
території
автомобільного
транспорту
території залізничного
транспорту
території повітряного
транспорту
території водного
транспорту
території
магістральних
трубопроводів

1002040101
1002040102
1002040103
1002040104
1002040105
1002040200
1002040300
1002040400

1002040500

1002040600

Тип

території транспортних
підприємств
території логістичних
центрів, складів та баз
території автостоянок і
гаражів
території закладів з
обслуговування
автотранспортних
засобів
території вулиць та
доріг

114
Код

Група

Підгрупа

1002050000
1003000000

Клас
території
спецпризначення

Ландшафтні та
рекреаційні
території
території
сільськогосподарських
угідь

1003010000

рілля
пасовища та сіножаті
городи
багаторічні насадження

1003010100
1003010200
1003010300
1003010400
рекреаційно-туристичні
території

1003020000

території санаторнокурортних та
оздоровчих закладів
території рекреаційнотуристичних закладів та
рекреаційного житла
території дачної і
садової забудови
території природних
ландшафтів, призначені
для рекреаційних цілей
території пляжів

1003020100

1003020200
1003020300
1003020400
1003020500
1003030000
1003030100

території лісів
захисні ліси
рекреаційно-оздоровчі
ліси
ліси
природоохоронного,
наукового, історикокультурного
призначення
експлуатаційні ліси

1003030200

1003030300

1003030400
1003040000

озеленені території
зелені насадження
загального
користування
зелені насадження
спеціального
користування

1003040100

1003040200
водні поверхні/об'єкти
території природнозаповідного фонду,
вилучені з
господарського
використання
території природних
ландшафтів, призначені
для проведення
науково-дослідних
робіт

1003050000

1003060000

1003070000

20
Споруди
2001000000
2001010000
2001020000
2001020100
2001020200

Підклас

Житлові будинки
житлові одноквартирні
житлові
багатоквартирні
блоковані
багатоповерхові

Тип

115
Код
2001020300
2002000000

Група

Підгрупа

Клас

Громадські
споруди
адміністративні та
офісні
готельні та для
тимчасового
проживання
закладів торгівлі,
побутового
обслуговування та
громадського
харчування
навчальних закладів
наукових і дослідних
закладів
закладів охорони
здоров’я
закладів соціального
захисту
культури та відпочинку
культові
спортивного та
розважального
призначення

2002010000
2002020000

2002030000

2002040000
2002050000
2002060000
2002070000
2002080000
2002090000
2002100000

спортивні зали
басейни криті
стадіони та майданчики
для занять спортом на
відкритому повітрі
споруди для
автомобільного спорту
споруди для
велосипедного спорту
споруди для кінного
спорту
споруди для занять
водним спортом
споруди для морехідних
видів спорту та
відпочинку
споруди для зимових та
гірських видів спорту та
відпочинку
льотні поля та поля для
парашутного спорту
майданчики для гри в
гольф
інші споруди
спортивного та
розважального
призначення

2002100100
2002100200
2002100300
2002100400
2002100500
2002100600
2002100700
2002100800

2002100900
2002101000
2002101100

2002101200
багатофункціональні
будинки та комплекси

2002110000
2003000000
2003010000
2003020000

Підклас
гуртожитки

Виробничі
споруди
промислових
підприємств
сільськогосподарського
призначення

Тип

116
Код

Група

Підгрупа

2003030000
2003040000
2003050000
2003060000
2003070000
2004000000
2004010000

Клас
лісогосподарського
призначення
рибогосподарського
призначення
комунального
господарства
складського
призначення
іншого виробничого
призначення

Підклас

Споруди
транспорту
споруди автомобільного
транспорту
будинки автовокзалів,
автостанцій та інші
будинки пасажирських
автоперевезень
споруди технічного
обслуговування
автотранспорту
автозаправочні станції
будинки
автотранспортних
підприємств,
автопарків, таксопарків
і т.п.
гаражі

2004010100

2004010200
2004010300

2004010400

2004010500
2004010501

наземні одноповерхові
наземні
багатоповерхові
підземні

2004010502
2004010503
2004010600
2004020000

автостоянки
споруди залізничного
транспорту
будинки залізничних
вокзалів та станцій
депо залізничного
транспорту
споруди технічного
обслуговування
залізничного
транспорту
залізничні платформи
інші споруди
залізничного
транспорту

2004020100
2004020200

2004020300
2004020400
2004020500
2004030000

споруди водного
транспорту
будинки морських та
річкових вокзалів
портові споруди
інші споруди водного
транспорту

2004030100
2004030200
2004030300
2004040000
2004040100
2004040200
2004040300
2004040400

Тип

споруди повітряного
транспорту
будинки аеровокзалів
злітно-посадкові смуги
гелікоптерні
майданчики
ангари для зберігання
літаків та гелікоптерів

117
Код

Група

Підгрупа

Клас

2004040500

депо безрельсового
електротранспорту
споруди технічного
обслуговування
безрельсового
електротранспорту
інші споруди
безрельсового
електротранспорту

2004050100

2004050200

2004050300
споруди іншого
транспорту
тунелі

2004060000
2004070000
2004070100
2004070200
2004070300
2004070400
2004070500
2004070600

тунелі автодорожні
тунелі залізничні
тунелі комбіновані
тунелі метрополітенів
тунелі пішохідні
переходи підземні
тунелі та подібні
споруди інші

2004070700
мости та естакади

2004080000

автомобільні мости,
шляхопроводи та
естакади надземні
залізничні мости та
естакади надземні
мости комбіновані
мости польових доріг
мости пересувні,
наплавні та пароми
мости пішохідні
мости та естакади інші

2004080100
2004080200
2004080300
2004080400
2004080500
2004080600
2004080700
пішохідні майдани,
тротуари, пішохідні
зони

2004090000

2005010000

Транспортні
мережі
мережі автомобільних
доріг
автомобільні дороги

2005010100
2005010101
2005010102
2005010103
2005010104
2005010105
2005010106

міжнародні
національні
регіональні
територіальні
обласні
районні
ділянки автомобільних
доріг
вузли автомобільних
доріг

2005010200
2005010300
2005020000
2005020100
2005020200

Тип

споруди безрельсового
електротранспорту

2004050000

2005000000

Підклас
інші споруди
повітряного транспорту

мережі вулиць та доріг
населених пунктів
вулиці та дороги
населених пунктів
ділянки вулиць та доріг
населених пунктів

118
Код

Група

Підгрупа

Клас

2005020300

Підклас
вузли вулиць та доріг
населених пунктів

мережі доріжок

2005030000
2005030100

пішохідні доріжки
доріжки для
велосипедної їзди
доріжки для верхової
їзди
стежки
інші доріжки

2005030200
2005030300
2005030400
2005030500
дороги для
технологічного
автотранспорту
промислових
підприємств
дороги
сільськогосподарських
підприємств
польові та лісові дороги
мережі магістральних
залізниць

2005040000

2005050000
2005060000
2005070000

залізниці магістральні

2005070100

залізничні колії
магістральні
під’їзні, станційні та
сортувальні колії

2005070101
2005070102
ділянки залізниць
магістральних
вузли залізниць
магістральних

2005070200
2005070300
мережі місцевих
залізниць

2005080000

залізниці місцеві

2005080100

залізничні колії
метрополітенів
наземні
трамвайні колії
залізниці підвісні та на
естакадах
залізничні колії
промислових
підприємств

2005080101
2005080102
2005080103
2005080104
ділянки залізниць
місцевих
вузли залізниць
місцевих

2005080200
2005080300
мережі тролейбусних
ліній

2005090000

тролейбусні лінії
ділянки тролейбусних
ліній
вузли тролейбусних
ліній

2005090100
2005090200
2005090300
2006000000
2006010000
2006020000
2006030000
2006040000

Тип

Гідроінженерні
споруди
канали судноплавні
шлюзи та інші
судноплавні споруди на
річках та каналах
дамби
берегоукріплювальні
споруди

119
Код
2006050000
2006060000

Група

Підгрупа

2006070000
2006080000
2007000000

Клас
акведуки
дюкери
споруди систем
водозабезпечення
землеробства
споруди осушувальних
систем

Споруди на
інженерних
мережах
споруди на
магістральних
продуктопроводах
споруди на
магістральних
нафтопроводах
споруди на
магістральних
газопроводах
споруди на
розподільних
газопроводах
споруди на
магістральних
водопроводах
споруди мереж питного
водопостачання
споруди мереж
технічного
водопостачання
каналізаційні споруди
споруди дощової
каналізації
споруди мереж
теплопостачання
споруди систем
електрозабезпечення

2007010000

2007020000

2007030000

2007040000

2007050000
2007060000
2007070000
2007080000
2007090000
2007100000
2007110000

споруди підприємств
виробництва
електроенергії
споруди трансформації
та передачі
електроенергії
інші споруди систем
електрозабезпечення

2007110100

2007110200
2007110300
телекомунікаційні
будівлі та споруди
інші споруди на
інженерних мережах

2007120000
2007130000
2008000000
2008010000

Магістральні
інженерні мережі
мережі магістральних
ліній електропередачі
магістральні лінії
електропередачі
ділянки магістральних
ліній електропередачі
вузли магістральних
ліній електропередачі

2008010100
2008010200
2008010300
2008020000

Підклас

мережі магістральних
нафтопроводів

Тип

120
Код

Група

Підгрупа

Клас

2008020100
2008020200
2008020300

магістральні
газопроводи
ділянки магістральних
газопроводів
вузли магістральних
газопроводів

2008030100
2008030200
2008030300
мережі магістральних
продуктопроводів

2008040000

магістральні
продуктопроводи
ділянки магістральних
продуктопроводів
вузли магістральних
продуктопроводів

2008040100
2008040200
2008040300
мережі магістральних
водопроводів

2008050000

магістральні
водопроводи
ділянки магістральних
водопроводів
вузли магістральних
водопроводів

2008050100
2008050200
2008050300
мережі магістральних
зрошувальних систем

2008060000

канали магістральних
зрошувальних систем
ділянки магістральних
зрошувальних систем
вузли магістральних
зрошувальних систем

2008060100
2008060200
2008060300
мережі магістральних
телекомунікаційних
ліній

2008070000

магістральні
телекомунікаційні лінії
ділянки магістральних
телекомунікаційних
ліній
вузли магістральних
телекомунікаційних
ліній

2008070100
2008070200

2008070300

2009010000
2009010100
2009010101
2009010102
2009010103
2009010104

Тип

мережі магістральних
газопроводів

2008030000

2009000000

Підклас
магістральні
нафтопроводи
ділянки магістральних
нафтопроводів
вузли магістральних
нафтопроводів

Місцеві інженерні
мережі
місцеві газорозподільні
системи
розподільні
газопроводи
високого тиску І
категорії
високого тиску ІІ
категорії
середнього тиску
низького тиску

121
Код

Група

Підгрупа

Клас

2009010200
2009010300

2009020000

Підклас
ділянки розподільних
газопроводів
вузли місцевих
газорозподільних
систем

місцеві водопровідні
мережі питного
водопостачання
місцеві водопроводи
питного водопостачання

2009020100

магістральні
розподільні
внутрішньоквартальні

2009020101
2009020102
2009020103
ділянки місцевих
водопровідних мереж
питного водопостачання
вузли місцевих
водопровідних мереж
питного водопостачання

2009020200

2009020300

2009030000

місцеві водопровідні
мережі технічного
водопостачання
місцеві водопроводи
технічного
водопостачання
ділянки місцевих
водопровідних мереж
технічного
водопостачання
вузли місцевих
водопровідних мереж
технічного
водопостачання

2009030100

2009030200

2009030300

2009040000

місцеві каналізаційні
системи
трубопроводи місцевих
каналізаційних мереж
ділянки місцевих
каналізаційних мереж
вузли місцевих
каналізаційних мереж

2009040100
2009040200
2009040300
2009050000

мережі дощової
каналізації
трубопроводи дощової
каналізації
ділянки трубопроводів
дощової каналізації
вузли мережі дощової
каналізації

2009050100
2009050200
2009050300
2009060000

місцеві мережі
теплопостачання
місцеві теплопроводи

2009060100

гарячого
водопостачання
опалення
інші теплопроводи

2009060101
2009060102
2009060103
ділянки місцевих мереж
теплопостачання
вузли місцевих мереж
теплопостачання

2009060200
2009060300
2009070000

Тип

місцеві електромережі

122
Код

Група

Підгрупа

Клас

2009070100
2009070200
2009070300
місцеві
телекомунікаційні
мережі

2009080000

лінії місцевих
телекомунікаційних
мереж
ділянки місцевих
телекомунікаційних
мереж
вузли місцевих
телекомунікаційних
мереж

2009080100

2009080200

2009080300
Інші споруди

2010000000
2010010000

некапітальні споруди
спеціалізовані
майданчики

2010020000

дитячий ігровий
відпочинку
спортивний
господарський
паркувальний
для вигулу тварин
інші спеціалізовані
майданчики

2010020100
2010020200
2010020300
2010020400
2010020500
2010020600
2010020700
спеціалізовані та
інженерні споруди

2010030000

будинки виправних
закладів, в'язниць та
слідчих ізоляторів
військові випробувальні
центри
військові полігони та
стрільбища
військові інженерні
фортифікаційні споруди
інші військові споруди
космодроми та дільниці
для запуску супутників

2010030100
2010030200
2010030300
2010030400
2010030500
2010030600
інші споруди

2010040000
30
3001000000
3001010000
3001010100
3001010200
3001010300
3001010400
3001010500
3001010600

Підклас
лінії місцевих
електромереж
ділянки місцевих
електромереж
вузли місцевих
електромереж

Об'єкти
інфраструктури
Публічні та
соціальні об'єкти
адміністративноуправлінські заклади
органи державної влади
органи місцевого
самоврядування
органи судової влади
центри надання
адміністративних
послуг
органи правопорядку
установи поштового
зв'язку

Тип

123
Код

Група

Підгрупа

Клас

3001010700
3001010800
3001020000
3001030000

дошкільні учбові
заклади
дошкільні учбові
заклади, поєднані з
початковою / загальною
середньою школою
початкові школи
загальні середні школи
І-ІІ ступеню
загальні середні школи
ІІ-ІІІ ступеню
загальні середні школи
І-ІІІ ступеню
навчально-виховні
комплекси
спеціалізовані заклади
загальної середньої
освіти
спеціальні школи
школи-інтернати
санаторні школи
школи соціальної
реабілітації
навчальнореабілітаційні центри
учбові заклади
професійно-технічної
освіти
вищі учбові заклади
спеціалізовані заклади
позашкільної освіти

3001030200
3001030300
3001030400
3001030500
3001030600
3001030700
3001030800
3001030900
3001031000
3001031100
3001031200
3001031300
3001031400
3001031500
3001031600

3001040100

заклади охорони
здоров'я та соціального
забезпечення
заклади надання
первинної медичної
допомоги
центр первинної
медичної допомоги
амбулаторії групової
практики
амбулаторії монопрактики
пункти здоров'я

3001040101
3001040102
3001040103
3001040104
3001040200
3001040201
3001040202
3001040203
3001040204

Тип

науково-дослідні,
проектні та
вишукувальні заклади
освітні заклади

3001030100

3001040000

Підклас
екстериторіальні
організації та органи
інші публічні установи

заклади надання
вторинної і третинної
медичної допомоги
лікарняні заклади
багатопрофільні
лікарняні заклади
однопрофільні та
спеціалізовані
поліклініки
стоматологічні
поліклініки

124
Код

Група

Підгрупа

Клас

Підклас

3001040205
3001040206
3001040207
станції екстреної
(швидкої) медичної
допомоги
лікувальнопрофілактичні заклади
фармацевтичні заклади
заклади соціального
захисту населення

3001040300
3001040400
3001040500
3001040600

територіальні центри
соціального
обслуговування людей
похилого віку та
людей з інвалідністю
будинки-інтернати для
людей похилого віку,
ветеранів війни та
праці (з 60 років)
будинки-інтернати для
дорослих людей з
інвалідністю, з
фізичними
порушеннями (з 18
років)
психоневрологічні
інтернати (з 18 років)
спеціальні будинки і
будинки-інтернати для
дітей
центри зайнятості
населення базового
рівня

3001040601

3001040602

3001040603

3001040604
3001040605

3001040606
3001050000

об'єкти культури та
мистецтва
універсальні зали
виставкові зали
концертні зали
театри
кінотеатри
цирки
бібліотеки
музеї
клубні заклади, центри
культури та дозвілля
танцювальні зали,
майданчики
відкриті кіно-естрадні
майданчики
інші заклади культури
та мистецтва

3001050100
3001050200
3001050300
3001050400
3001050500
3001050600
3001050700
3001050800
3001050900
3001051000
3001051100
3001051200
3001060000
3001070000
3001070100
3001070200
3001070300

Тип
медичні центри та
консультації
медичні лабораторії та
діагностичні центри
патолого-анотомічні
заклади

культові об'єкти
спортивні об'єкти
спортивні зали
загального
користування
стадіони
іподроми

125
Код

Група

Підгрупа

Клас

3001070400

3001070500

3001070600
3001070700
3001070800
3001070900
3001071000
3001071100
3001071200
3001071300
3001071400
3001080000
3001080100
3001080200
3001080300

заклади торгівлі
магазини
ринкові комплекси
торгівельні центри
торгово-розважальні
комплекси

3001080400
заклади громадського
харчування

3001090000

ресторани
ресторани швидкого
обслуговування
їдальні
кав'ярні
бари, паби, пивні

3001090100
3001090200
3001090300
3001090400
3001090500
заклади побутового
обслуговування

3001100000

майстерні побутового
обслуговування
виробничі підприємства
централізованого
виконання замовлень з
побутового
обслуговування
поліфункціональні
центри обслуговування
інші заклади
обслуговування

3001100100

3001100200

3001100300
3001100400
ветеринарні лікарні

3001110000
3002000000

3002010000
3002010100
3002010200
3002010300
3002010400
3002010500
3002010600
3002010700
3002010800

Підклас
спортивні
спеціалізовані центри
приміщення для
фізкультурнооздоровчих занять у
житловому кварталі
басейни криті та
відкриті
реабілітаційні центри
універсальні спортивновидовищні зали
комплекси майданчиків
для спортивних ігор
автодроми
мотодроми
ролердроми
аквапарки
інші спортивні заклади

Туристичні та
оздоровчорекреаційні
об'єкти
заклади
короткострокового
проживання
готелі
мотелі
хостели
бази відпочинку
туристичні бази
агросадиби
кемпінги
туристичні притулки

Тип

126
Код

Група

Підгрупа

Клас

3002010900
санаторно-курортні та
оздоровчі заклади

3002020000

санаторії
санаторії-профілакторії
дитячі оздоровчі табори

3002020100
3002020200
3002020300
комплекси зимових
видів спорту
об'єкти спортивного
рибальства

3002030000
3002040000
3003000000

Комунальні
об'єкти
житлово-експлуатаційні
організації
пожежно-рятувальні
підрозділи
кладовища

3003010000
3003020000
3003030000

діючі кладовища
традиційного поховання
діючі кладовища
поховання урн
закриті кладовища до 20
років тому
закриті кладовища
понад 20 років тому

3003030100
3003030200
3003030300
3003030400
крематорії
місця захоронення
трупів тварин
сміттєзвалища
полігони твердих
побутових відходів
полігони промислових
відходів
сміттєпереробні
підприємства
сміттєсортувальні
підприємства
пункти приймання
вторинної сировини
громадські туалети
організації з надання
ритуальних послуг
притулки для тварин

3003040000
3003050000
3003060000
3003070000
3003080000
3003090000
3003100000
3003110000
3003120000
3003130000
3003140000
3004000000
3004010000
3004010100
3004010200
3004010300

3004010400

3004010500

Підклас
інші заклади
короткострокового
проживання

Виробничі
об'єкти
промислові
підприємства
добувної промисловості
виробництва харчових
продуктів та напоїв
виробництва
тютюнових виробів
текстильного
виробництва,
виробництва одягу,
шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів
виготовлення виробів з
деревини та корка, у т.ч.

Тип

127
Код

Група

Підгрупа

Клас

3004010600

3004010700

Підклас
меблів, виробництва
паперу та паперових
виробів
поліграфічної
діяльності, тиражування
записаної інформації
виробництва коксу та
продуктів
нафтоперероблення

газопереробні заводи
нафтопереробні
заводи
інші підприємства з
виробництва коксу та
продуктів
нафтоперероблення

3004010701
3004010702

3004010703
виробництва хімічних
речовин і хімічної
продукції
виробництва основних
фармацевтичних
продуктів і
фармацевтичних
препаратів
виробництва іншої
неметалевої мінеральної
продукції, у т.ч.
будівельних матеріалів,
гумових і пластмасових
виробів
металургійного
виробництва
виробництва готових
металевих виробів, крім
машин і устаткування
машинобудування

3004010800

3004010900

3004011000

3004011100
3004011200
3004011300

виробництва
комп'ютерів,
електронної та
оптичної продукції
виробництва
електричного
устаткування
виробництва машин і
устаткування
виробництва
автотранспортних
засобів, причепів і
напівпричепів
виробництва інших
транспортних засобів

3004011301

3004011302
3004011303

3004011304

3004011305
виробництва іншої
продукції
ремонту і монтажу
машин та устаткування

3004011400
3004011500
3004020000
3004020100
3004020101
3004020102

Тип

сільськогосподарські
об'єкти
підприємства
тваринництва
розведення великої
рогатої худоби
розведення свиней

128
Код

Група

Підгрупа

Клас

Підклас

3004020103
3004020104
3004020105
3004020106
3004020107
3004020108
3004020109
3004020110
3004020111
3004020112
підприємства
рослинництва

3004020200

теплиці та парники
розсадники
інші підприємства
рослинництва

3004020201
3004020202
3004020203
інші
сільськогосподарські
об'єкти

3004020300
лісогосподарські
об'єкти

3004030000

підприємства
лісозаготівлі
будинки лісника
лісорозсадники

3004030100
3004030200
3004030300
3004040000
3004050000
3004060000
3004060100

рибницькі підприємства
мисливські об'єкти
складські об'єкти
склади універсальні
склади спеціальні
товарні
складські майданчики
резервуари для нафти,
нафтопродуктів та газу
резервуари та ємності
інші
силоси для зерна
силоси для цементу та
інших сипучих
матеріалів
холодильники
інші складські об'єкти

3004060200
3004060300
3004060400
3004060500
3004060600
3004060700
3004060800
3004060900
3005000000

Інноваційновиробничі об'єкти
науково-дослідні
центри
технопарки
агротехнопарки
технополіси
індустріальні парки
основні метеостанції
державної мережі
спостережень

3005010000
3005020000
3005030000
3005040000
3005050000
3005060000
3006000000

Тип
розведення свійської
птиці
розведення овець та
кіз
розведення конячих
розведення кролів
розведення
верблюдячих
розведення хутрових
тварин
бджільництво
інкубатори
розплідники
інші підприємства
тваринництва

Об'єкти
транспорту

129
Код
3006010000

Група

Підгрупа

Клас
об'єкти повітряних
перевезень

аеропорти
аеродроми
гелікоптерні
майданчики

3006010100
3006010200
3006010300
3006020000

об'єкти залізничних
перевезень
залізничні вокзали
залізничні станції
залізничні зупинні
пункти

3006020100
3006020200
3006020300
3006030000
3006030100
3006030200
3006030300
3006040000

об'єкти автоперевезень
автовокзали
автостанції
диспетчерські пункти
об'єкти водного
транспорту
морські порти
морські вокзали
річкові порти
річкові вокзали
причали
пристані
паромні переправи
бази для стоянки
маломірних (малих)
суден

3006040100
3006040200
3006040300
3006040400
3006040500
3006040600
3006040700
3006040800
3006050000

транспортні
підприємства
автотранспортні
підприємства
трамвайні депо
тролейбусні депо
депо метро
депо радану
таксопарки
локомотивні депо
вагонні депо
пункти технічного
огляду вагонів

3006050100
3006050200
3006050300
3006050400
3006050500
3006050600
3006050700
3006050800
3006050900
3006060000

об'єкти на залізничних
мережах
переїзди залізничні
пости електричної
централізації
будівлі для чергових по
переїзду
стрілочні пости
інші об’єкти на
залізничних мережах

3006060100
3006060200
3006060300
3006060400
3006060500
3006070000
3006080000

3006090000

Підклас

об'єкти обслуговування
тролейбусних ліній
об'єкти обслуговування
злітно-посадкових смуг
пристрої для
освітлення, сигналізації,
забезпечення безпеки,
стоянок та
електрифікації

Тип

130
Код

Група

Підгрупа

Клас

3006090100
3006090200
3006090300
3006090400
3006090500

3006110000
3006120000
3006130000
3006130100
3006130101
3006130102
3006130200

наземні
одноповерхові
багатоповерхові
підземні
автостоянки для
постійного зберігання
автомобілів
майданчики для відстою
вантажного
автотранспорту
транспортно-складські
комплекси
логістичні центри
термінали
пункти пропуску через
державний кордон

3006140000

3006150000
3006160000
3006170000
3006180000
3006190000

автомобільні
залізничні
пішохідні
морські
річкові
повітряні
митниці

3006190100
3006190200
3006190300
3006190400
3006190500
3006190600
3006190700

3007010000

Маршрути
транспорту
маршрути громадського
транспорту
автобусного
трамвайного
тролейбусного
метро
міської електрички
маршрутного таксі
шкільного автобусу
річкового
морського
повітряного
радану
фунікулеру
іншого

3007010100
3007010200
3007010300
3007010400
3007010500
3007010600
3007010700
3007010800
3007010900
3007011000
3007011100
3007011200
3007011300
3007020000

3007030000
3007030100

Тип

пункти сервісу на
автошляхах (комплекси
автосервісу)
автозаправочні станції
станції технічного
обслуговування
гаражі

3006100000

3007000000

Підклас
на автострадах, вулицях
та дорогах
магістральних залізниць
місцевих залізниць
злітно-посадкових смуг
тролейбусних ліній

ділянки маршрутів
громадського
транспорту
вузли маршрутів
громадського
транспорту
зупинки громадського
транспорту

131
Код

Група

Підгрупа

Клас

3007030200
маршрути водного
транспорту зовнішнього
сполучення

3007040000

річкового
морського

3007040100
3007040200
маршрути повітряного
транспорту зовнішнього
сполучення

3007050000

3008000000
3008010000
3008010100
3008010200
3008010300
3008010400
3008010500
3008010600
3008010700
3008010800
3008020000

Об'єкти на
інженерних
мережах
електростанції
атомні
теплові
теплоелектроцентралі
гідроелектростанції
гідроакумулювальні
сонячні
вітрові
інші електростанції
об'єкти систем
електрозабезпечення
трансформаторні
електростанції
трансформаторні
електропідстанції
інші об'єкти систем
електрозабезпечення

3008020100
3008020200
3008020300
3008030000
3008040000

об'єкти зв'язку на
трубопроводах
об'єкти на
нафтопроводах
насосні станції на
нафтопроводах
інші об'єкти на
магістральних
нафтопроводах

3008040100
3008040200
3008050000

об'єкти на
продуктопроводах
насосні станції на
магістральних
продуктопроводах
інші об'єкти на
магістральних
продуктопроводах

3008050100

3008050200
3008060000
3008060100
3008060200
3008060300

об'єкти на газопроводах
компресорні станції
газорозподільчі станції
газорозподільчі пункти
інші об'єкти місцевих
газорозподільчих
систем

3008060400

3008070000

3008070100

Підклас
інші вузли маршрутів
громадського
транспорту

об'єкти на
магістральних
водопроводах
насосні станції на
магістральних
водопроводах

Тип

132
Код

Група

Підгрупа

Клас

3008070200

3008070300

3008080000

об'єкти місцевих
водопровідних мереж
питного водопостачання
водозабори питного
водопостачання
насосні станції на
водопроводах питного
водопостачання
станції водопідготовки
резервуари для
зберігання питної води
водонапірні башти
питного водопостачання
водяні свердловини,
колодязі, бювети
інші об'єкти питного
водопостачання

3008080100
3008080200
3008080300
3008080400
3008080500
3008080600
3008080700

3008090000

об'єкти місцевих
водопровідних мереж
технічного
водопостачання
водозабори технічного
водопостачання
насосні станції на
водопроводах
технічного
водопостачання
водонапірні башти
технічного
водопостачання
резервуари для
зберігання технічної
води
фонтани
пожежні гідранти
водяні свердловини
технічного
водопостачання
інші об'єкти технічного
водопостачання

3008090100

3008090200

3008090300

3008090400
3008090500
3008090600
3008090700
3008090800
3008100000

об'єкти на
каналізаційних мережах
каналізаційні очисні
споруди
каналізаційні насосні
станції
зливні станції
місця випуску
очищених стічних вод
інші об'єкти на
каналізаційних мережах

3008100100
3008100200
3008100300
3008100400
3008100500
3008110000
3008110100

Підклас
фільтраційні станції на
магістральних
водопроводах
інші об'єкти на
магістральних
водопроводах

об'єкти дощової
каналізації
насосні станції дощової
каналізації

Тип

133
Код

Група

Підгрупа

Клас

3008110200
3008110300
3008110400
об'єкти на мережах
теплопостачання

3008120000

насосні станції на
мережах
теплопостачання
інші об'єкти на мережах
теплопостачання

3008120100
3008120200
телекомунікаційні
об'єкти

3008130000

відділення зв'язку
автоматичні телефонні
станції
телекомунікаційні
центри
телекомунікаційні
башти
башти телевізійного
мовлення
башти радіомовлення
башти мобільного
зв'язку
інші телекомунікаційні
споруди

3008130100
3008130200
3008130300
3008130400
3008130500
3008130600
3008130700
3008130800
Об'єкти
некапітальних
споруд

3009000000

об'єкти тимчасових
споруд
об'єкти малих
архітектурних форм
об'єкти розміщення
зовнішньої реклами
інші об'єкти
некапітальних споруд

3009010000
3009020000
3009030000
3009040000
40
4001000000

4001010000

Довкілля
Природні умови
та ресурси
родовища корисних
копалин
(поділ на підтипи в
межах кожного
підкласу - згідно
Класифікатору
корисних копали (ККК)
ДК 008:2007)
горючі
металічні
неметалічні
води підземні,
поверхневі, грязі
лікувальні (пелоїди)

4001010100
4001010200
4001010300
4001010400

4001020000
4001020100

Підклас
очисні споруди дощової
каналізації
скиди дощової
каналізації
інші об'єкти дощової
каналізації

інженерно-геологічні
умови містобудівного
освоєння території
сприятливі

Тип

134
Код
4001020200
4001020300

4001030000

4001040000

Група

Підгрупа

Клас

середня кількість опадів
максимальна кількість
опадів
середня температура
повітря
максимальна
температура повітря
мінімальна температура
повітря
середня кількість
сонячних днів
кількість днів зі
сніговим покровом на
рік
середня висота
снігового покриву
максимальна висота
снігового покриву
глибина промерзання
ґрунту
середня вологість
повітря
відносна частота
повторюваності вітру
різних напрямів

4001040200
4001040300
4001040400
4001040500
4001040600
4001040700
4001040800
4001040900
4001041000
4001041100
4001041200

4001060000

сейсмічне районування
(за інтенсивністю
струсів на середніх
ґрунтах в балах шкали
MSK-64)
розповсюдження
лесових порід, що
мають властивість до
просідання
І-й тип лесових ґрунтів
за здатністю до
просідання
ІІ-й тип лесових ґрунтів
за здатністю до
просідання
непросідаючі лесові
ґрунти

4001060100

4001060200
4001060300
4001070000
4001070100
4001070200
4001070201

Тип

агровиробничі групи
ґрунтів
(поділ на підкласи згідно Додаток 5
Порядку ведення
Державного земельного
кадастру)
поширення кліматичних
показників

4001040100

4001050000

Підклас
малосприятливі
несприятливі

ареали поширення
небезпечних природних
процесів
затоплення
паводковими водами
ареали високого
залягання ґрунтових вод
(менше 3 м)
підтоплені території

135
Код
4001070202
4001070203
4001070300

Група

Підгрупа

Клас

площинні прояви зсувів
зони ризику поширення
зсувів
площинні прояви
карстових форм на
поверхні
зони ризику поширення
карсту
ареали проявів
суфозійних процесів на
поверхні
селенебезпечні
території
лавинонебезпечні
території
абразійні узбережжя
інші небезпечні
природні процеси

4001070400
4001070500
4001070600
4001070700
4001070800
4001070900
4001071000
4001071100
зони можливих
надзвичайних ситуацій
техногенного характеру
одиниці
лісовпорядкування

4001080000
4001090000

лісові господарства
лісництва
квартали
виділи

4001090100
4001090200
4001090300
4001090400
4001100000

водозбірні басейни
водогосподарські
ділянки
масив підземних вод
території за ступенем
містобудівної цінності
фізико-географічне
районування
ухили земної поверхні

4001110000
4001120000
4001130000
4001140000
4001150000
4001150100
4001150200
4001150300
4001160000

менше 8%
крутизною 8-15%
крутизною понад 15%
горизонталі
форми рельєфу, які не
відображаються
горизонталями
урізи води

4001170000
4001180000
4002000000

Ландшафти
«ментальні»
(асоціативні)
ландшафти
диференціація
ландшафтів за
критерієм
привабливості для
туризму і рекреації
агроландшафтні групи
земель
земельні угіддя

4002010000

4002020000

4002030000
4002040000
4003000000
4003010000

Підклас

Стан довкілля
основні забруднювачі
довкілля

Тип
заболочені території
болота

136
Код

Група

Підгрупа

4003020000

Клас
зони забруднення
компонентів довкілля

атмосферного повітря
ґрунтів
підземних вод
поверхневих вод
морського узбережжя

4003020100
4003020200
4003020300
4003020400
4003020500
4003030000

порушені території
території, порушені
гірничими виробками
кар'єри
відвали
терикони
території просідання
над шахтними
виробками
інші порушені території

4003030100
4003030200
4003030300
4003030400
4003030500
4003030600
території порушення
складу угідь
ареали поширення
деградованих та
еродованих ґрунтів
зони наднормативних
рівнів іонізуючих
випромінювань
природних
радіонуклідів у
приміщеннях будівель
техногенне
навантаження

4003040000
4003050000

4003060000

4003070000
4004000000

Заходи з охорони
довкілля
зони вирішення
можливих конфліктів
господарської
діяльності та
збереження довкілля
території проведення
(локалізація) заходів з
охорони довкілля
інші проектні заходи з
охорони довкілля

4004010000

4004020000
4004030000

4005000000

4005010000
4005020000
4005020100
4005020200
4005020300
4005020400
4005030000
4005040000

Підклас

Заходи з
інженерної
підготовки та
захисту території
заходи із захисту
території від
небезпечних природних
процесів
території меліорації
зрошення
осушення
агромеліорації
лісомеліорації
рекультивація
порушених територій
інші проектні заходи з
інженерної підготовки
та захисту території

Тип

137
Код

Група

4006000000

Підгрупа
Заходи з
управління
земельними
ресурсами

5001000000

Обмеження
Обмеження, що
встановлюються
виключно
містобудівною
документацією
Планувальні обмеження
регламенту забудови

5001010000

Території в червоних
лініях
Території в зелених
лініях
Території в блакитних
лініях
Зони регулювання
забудови

5001010100
5001010200
5001010300
5001010400

5002000000

Обмеження, що
можуть
встановлюватися
містобудівною
документацією у
відповідності до
параметрів,
визначених
нормативними
документами, за
умови відсутності
документів щодо
їх встановлення
Охоронні зони
інженерних об'єктів

5002010000

Охоронні зони об'єктів
транспорту
Охоронні зони ліній та
споруд електрозв'язку
Охоронні зони об'єктів
енергетики
Охоронні зони навколо
об’єктів, призначених
для
гідрометеорологічних
спостережень та інших
видів
гідрометеорологічної
діяльності
Охоронні зони
геодезичних пунктів

5002010100
5002010200
5002010300

5002010400

5002010500
Санітарні зони, відстані,
розриви

5002020000

Санітарно-захисні зони
об’єктів
Санітарні відстані та
розриви від об'єктів

5002020100
5002020200
5003000000

Підклас

землевпорядні заходи
рекультивація земель
консервація земель

4006010000
4006020000
4006030000
50

Клас

Обмеження, що
враховуються

Тип

138
Код

5003010000

Група

Підгрупа
при плануванні
території за
умови наявності
документів щодо
їх встановлення
або можуть
встановлюватися
проектні (нові)
згідно Технічного
завдання

Клас

Підклас

Водоохоронні
обмеження
Водоохоронні зони
Прибережні захисні
смуги

5003010100
5003010200

Прибережні захисні
смуги вздовж річок та
навколо водойм
Прибережні захисні
смуги вздовж морів,
морських заток і
лиманів

5003010201

5003010202
Берегові смуги водних
шляхів
Смуги відведення
Пляжні зони

5003010300
5003010400
5003010500
5003020000
5003020100
5003020200

Території та об’єкти
природно-заповідного
фонду
Природні заповідники
Біосферні заповідники
Заповідні зони
біосферних
заповідників
Буферні зони
біосферних
заповідників
Зони антропогенних
ландшафтів
біосферних
заповідників

5003020201

5003020202

5003020203

5003020300

Національні природні
парки
Заповідні зони
національних
природних парків
Зони регульованої
рекреації
національних
природних парків
Зони стаціонарної
рекреації
національних
природних парків
Господарські зони
національних
природних парків

5003020301

5003020302

5003020303

5003020304
5003020400
5003020401

Тип

Регіональні ландшафтні
парки
Заповідні зони
регіональних
ландшафтних парків

139
Код

Група

Підгрупа

Клас

Підклас

5003020402

5003020403

5003020404
5003020500
5003020600
5003020700
5003020800

Заказники
Пам’ятки природи
Заповідні урочища
Ботанічні сади
Заповідні зони
ботанічних садів
Експозиційні зони
ботанічних садів
Наукові зони
ботанічних садів
Адміністративногосподарські зони
ботанічних садів

5003020801
5003020802
5003020803
5003020804
5003020900

Дендрологічні парки
Заповідні зони
дендрологічних парків
Експозиційні зони
дендрологічних парків
Наукові зони
дендрологічних парків
Адміністративногосподарські зони
дендрологічних парків

5003020901
5003020902
5003020903
5003020904
5003021000

Зоологічні парки
Експозиційні зони
зоологічних парків
Наукові зони
зоологічних парків
Рекреаційні зони
зоологічних парків
Господарські зони
зоологічних парків

5003021001
5003021002
5003021003
5003021004
5003021100

Парки-пам’ятки садовопаркового мистецтва
Заповідна зона паркупам’ятки садовопаркового мистецтва
Експозиційні зони
парків-пам’яток
садово-паркового
мистецтва
Наукові зони парківпам’яток садовопаркового мистецтва
Адміністративногосподарські зони
парків-пам’яток
садово-паркового
мистецтва

5003021101

5003021102

5003021103

5003021104

5003021200

Тип
Зони регульованої
рекреації регіональних
ландшафтних парків
Зони стаціонарної
рекреації регіональних
ландшафтних парків
Господарські зони
регіональних
ландшафтних парків

Охоронні зони
територій та об'єктів
природно-заповідного
фонду

140
Код

Група

Підгрупа

Клас

5003021300

5004000000

5004010000

Зони особливого
режиму використання
земель
Прикордонні смуги
Зони особливого
режиму використання
земель навколо
військових частин,
інших військових
формувань
Зони особливого
режиму використання
земель навколо
військових об'єктів

5004010200

5004010300
Радіаційні обмеження

Території, що зазнали
радіоактивного
забруднення внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

5004020100

Зона відчуження
Зона безумовного
(обов’язкового)
відселення
Зона гарантованого
добровільного
відселення

5004020101
5004020102

5004020103

5004030000

Авіаційні та
радіолокаційні
обмеження
Зони обмеження
забудови від
радіотехнічних та
радіолокаційних
об’єктів
Поверхні обмеження
забудови
Зони обмежень
забудови щодо умов
авіаційного шуму
Захисні зони
аеронавігаційного
обладнання
Смуги повітряних
підходів

5004030100

5004030200
5004030300

5004030400
5004030500
5004040000
5004040100
5004040200

Тип

Обмеження, що
враховуються
при плануванні
території
виключно за
умови наявності
документів щодо
їх встановлення

5004010100

5004020000

Підклас
Території, зарезервовані
з метою наступного
заповідання

Історико-культурні
обмеження
Пам’ятки культурної
спадщини
Об’єкти всесвітньої
спадщини

141
Код

Група

Підгрупа

Клас

5004040300
5004040400
5004040500
5004040600
5004040700
5004040800

Підклас
Буферні зони об’єктів
всесвітньої спадщини
Історичні ареали
населених місць
Охоронювані
археологічні території
Історико-культурні
заповідники
Історико-культурні
заповідні території
Зони охорони пам’яток
культурної спадщини

Охоронні зони
пам’яток культурної
спадщини
Зони регулювання
забудови
Зони охоронюваного
ландшафту
Зони охорони
археологічного
культурного шару

5004040801
5004040802
5004040803
5004040804
Обмеження санітарної
охорони

5004050000

Зони санітарної
охорони джерел і
водопровідних споруд
систем
централізованого
питного водопостачання

5004050100

Перший пояс зони
санітарної охорони
джерел
водопостачання
(суворого режиму)
Другий пояс зони
санітарної охорони
джерел
водопостачання
(обмеження)
Третій пояс зони
санітарної охорони
джерел
водопостачання
(спостереження)

5004050101

5004050102

5004050103
Округи санітарної
охорони курортів

5004050200

Перша зона округу
санітарної охорони
курорту (зона
суворого режиму)
Друга зона округу
санітарної охорони
курорту (зона
обмежень)
Третя зона округу
санітарної охорони
курорту (зона
спостережень)

5004050201

5004050202

5004050203

60

Тип

Планувальні
утворення

142
Код
6001000000

Група

Підгрупа
Структурні
планувальні
утворення

Клас

надрегіонів (природних,
транскордонних)
регіонів
субрегіонів
територіальних громад
населених пунктів

6001010100
6001010200
6001010300
6001010400
6001010500
міжселенні планувальні
утворення

6001020000

планувальні центри
планувальні райони
планувальні зони
території міжрайонних
систем розселення
ареали розвитку
території пріоритетного
розвитку
території, що потребує
підтримки
транскордонні регіони
промислові утворення

6001020100
6001020200
6001020300
6001020400
6001020500
6001020600
6001020700
6001020800
6001020900
6001020901
6001020902
6001020903

промислові вузли
промислові центри
промислові райони
планувальні /
комунікаційні вісі

6001030000

головні
другорядні
біполярні
міжобласні
міжрайонні

6001030100
6001030200
6001030300
6001030400
6001030500
планувальні центри /
проектні центри систем
розселення

6001040000

міжобласні
обласні
міжрайонні
районні
центри біполярних
систем

6001040100
6001040200
6001040300
6001040400
6001040500
полюси / ядра розвитку
планувальні утворення
в населених пунктах

6001050000
6001060000

житлові райони
житлові квартали
мікрорайони
планувальні центри
планувальні райони
планувальні зони
промислові зони
промислові райони

6001060100
6001060200
6001060300
6001060400
6001060500
6001060600
6001060700
6001060800

6002010000

Тип

проектні території
одиниць планування

6001010000

6002000000

Підклас

Функціональні
планувальні
утворення
регіональні та
субрегіональні
функціональні зони

143
Код

Група

Підгрупа

Клас

6002010100

6002010200

6002010300

6002010400

6002010500
6002010600
6002020000
6002030000
6002040000
6002050000
6002060000
6002070000
6002080000
6002080100
6002080200
6002080300
6002080400
6002090000
6002100000
6002110000

приміські зони
міські агломерації
зони особливого
режиму використання
земель
вільні економічні зони
території, розвиток яких
потребує державної
підтримки
інвестиційно
привабливі території
транспортні коридори
автомобільні
залізничні
водні
повітряні
смуги впливу
транспортних коридорів
зони обслуговування
освітніми закладами
території
обслуговування
медичних закладів
центральні території
доступності первинної
медичної допомоги
периферійні території
доступності первинної
медичної допомоги
першого порядку
периферійні території
доступності первинної
медичної допомоги
другого порядку
зони обслуговування
екстреної (швидкої)
медичної допомоги
госпітальні округи

6002110100

6002110200

6002110300

6002110400
6002110500
6002120000

Підклас
території переважного
містобудівного
освоєння
території переважно
сільськогосподарського
та лісогосподарського
використання
території
природоохоронного
призначення
території переважного
оздоровчого та
туристичнорекреаційного розвитку
території історикокультурного
призначення
території спеціального
призначення

проектні центри
переробки місцевої
сировини / промислові
пункти

Тип

144
Код

Група

Підгрупа

6002130000

Клас
складові елементи
екологічної мережі

Підклас
ключові території
(екологічні ядра)
сполучні території
(екологічні коридори)
буферні території
відновлювальні
території

6002130100
6002130200
6002130300
6002130400
природоохоронні
території міжнародного
значення

6002140000

території Смарагдової
мережі
водно-болотні угіддя
міжнародного значення
пам'ятки природної
спадщини ЮНЕСКО

6002140100
6002140200
6002140300
туристично-рекреаційні
планувальні утворення

6002150000

рекреаційні території

6002150100
6002150101

стаціонарної рекреації
короткочасної
рекреації

6002150102
оздоровчі території
рекреаційні зони
рекреаційні райони
туристичні зони
туристичні райони
туристичні центри

6002150300
6002150400
6002150500
6002150600
6002150700
6002150800
зони найбільшої
концентрації об`єктів
культурної спадщини
зони найбільшої
концентрації об`єктів
археології
ландшафтно-маршрутні
коридори
альтернативні
транспортним
коридорам дороги
ареали розвитку
транспортнологістичних центрів

6002160000

6002170000
6002180000
6002190000

6002200000

6003000000

6003010000
6003020000
6003020100
6003020200
6003030000
6003040000
6003050000
6003060000

Тип

Історикокультурні
планувальні
утворення
історичні райони
населеного пункту
історична забудова
значні історичні будівлі
рядові історичні будівлі
містобудівні домінанти
(визначні споруди)
дисгармонійні
(дисонуючі) будівлі та
споруди
значні втрачені об'єкти
планувальнокомпозиційні осі

145
Код
6003060100
6003060200

Група

Підгрупа

Клас
планувальнокомпозиційні вузли
характерні типи міських
просторів

6003070000
6003080000

замкнені
відкриті
дисгармонійні

6003080100
6003080200
6003080300
видове розкриття
пам'яток архітектури та
містобудування

6003090000

зони огляду пам'яток
архітектури
характерні відстані
(якісні пороги)
видового розкриття
пам'яток архітектури
оглядові точки
оглядові осі
оглядові фронти
зони формування видів

6003090100

6003090200
6003090300
6003090400
6003090500
6003090600
Зонування
території
населеного
пункту (зонінг)

6004000000

територіальні зони
(поділ зон - згідно ДБН
Б.1.1-22:2017)
територіальні підзони
(поділ підзон - згідно
ДБН Б.1.1-22:2017)

6004010000

6004020000
70

7001000000

Об'єкти
геопозиціонування
об'єкти
адміністративнотериторіального
поділу
території держав
території регіонів
території субрегіонів
території
територіальних громад
території населених
пунктів

7001010000
7001020000
7001030000
7001040000
7001050000

місто
селище
село

7001050100
7001050200
7001050300
території
адміністративних
районів в містах

7001060000

7002000000
7003000000
7003010000
7003020000
7004000000

Підклас
головні
підпорядковані

земельні
кадастрові
ділянки
адресні об'єкти
адреси
поіменовані об'єкти
території
розташування

Тип

146
Код

Група

Підгрупа
об'єктів
будівництва

об'єкти нового
будівництва
об'єкти реконструкції
об'єкти реставрації
об'єкти капітального
ремонту
закінчені будівництвом
об'єкти

7004010000
7004020000
7004030000
7004040000
7004050000

7005000000

території, на які
розроблена
документація або
проведені
вишукування
містобудівна
документація
проектна документація
документація із
землеустрою
проектні інженерногеодезичні та
інженерно-геологічні
будівельні роботи
інші вишукувальні
роботи

7005010000
7005020000
7005030000

7005040000

7005050000
80
Цивільний захист
8001000000
8001010000
8001020000

8001030000
8001040000
8001050000

8001060000

8001070000

8001080000

8001090000

8001100000

Клас

Цивільний захист
зони можливих сильних
руйнувань
зони можливих слабких
руйнувань
зони можливого
небезпечного
радіоактивного
забруднення
безпечні райони
зони можливого
катастрофічного
затоплення у разі
руйнування гребель
населені пункти в зоні
можливого
катастрофічного
затоплення у разі
руйнування гребель
території розміщення
населення,
евакуйованого із зони
можливих сильних
руйнувань
зона можливого
небезпечного
радіоактивного
забруднення від АЕС
зони можливого
сильного
радіоактивного
забруднення від АЕС
хімічно небезпечні
об'єкти з точковим
джерелом забруднення

Підклас

Тип

147
Код
8001110000

8001120000

8001130000

Група

Підгрупа

Клас
зони можливого
хімічного забруднення
від точкових ХНО
хімічно небезпечні
об'єкти лінійної
протяжності
зони можливого
хімічного забруднення
від ХНО лінійної
протяжності магістральної залізниці,
аміакопроводу

зони можливого
розповсюдження
небезпечної речовини
від 0 до 2,5 км
зони можливого
розповсюдження
небезпечної речовини
від 2,5 до 5,0 км

8001130100

8001130200

8001140000

8001150000

8001160000

8001170000

склади військового
озброєння (засобів
ураження)
зони можливого
ураження у випадку
надзвичайної ситуації
на складах боєприпасів
бази та склади
матеріально-технічних,
продовольчих та інших
резервів
об'єкти, що належать до
категорій з цивільного
захисту
першої категорії
другої категорії
особливої важливості

8001170100
8001170200
8001170300
8001180000

існуючі захисні споруди
цивільного захисту
сховища
протирадіаційне
укриття

8001180100
8001180200
8001190000

8001200000

8001210000

8001220000

8001230000

Підклас

жовті лінії
магістральні вулиці
сталого
функціонування, які
забезпечують
формування плану
"жовтих ліній"
система магістральних
вулиць сталого
функціонування на
мирний час
території потенційної
організації сховищ та
ПРУ на розрахунковий
строк у
багатоповерховій
житловій забудові
зони формування
підземного простору

Тип

148
Код
8001240000
8001250000
8001250100

Група

Підгрупа

Клас
напрямки обходів у
випадку районування
основних
шляхопроводів
пункти евакуації

збірні пункти евакуації
приймальні пункти
евакуації

8001250200
8001260000
8001270000

8001280000
8001290000
8001300000
8001310000
8001320000
8001330000
8001340000
8001350000

Підклас

пункти розміщення
евакуйованого/
відселеного населення
маршрути евакуації
населення
пункти надання
необхідної медичної
допомоги
постраждалим
пожежні депо
водойми для гасіння
пожеж (штучні)
облаштовані місця
забору води для потреб
пожежогасіння
потенційно небезпечні
об`єкти (ПНО)
об`єкти підвищеної
небезпеки (ОПН)
зони впливу ПНО
зони впливу ОПН

Тип

