
 

 

  Слободюк Інні Миколаївні, вул. Данила Шумука, 51 

    



 

 

 

 



        5.2.1 Зона садибної житлової забудови Ж-1, Ж-1п, Ж-1пп 

 Призначена для розміщення одноквартирних будинків.   

Переважні види 
використання території 

(земельної ділянки): 

Супутні види використання 
території (земельної 

ділянки): 

Допустимі види використання 
території (земельної ділянки), 
які потребують спеціальних 

погоджень: 
- будинки одноквартирні 

(1110.1-1110.3) 

- будівлі шкіл (1263.3), 

-будівлі  дошкільних та 

позашкільних навчальних 

закладів (1263.5). 

 

- будівлі офісні ( 1220.1-1220.3, 

1220.5,1220.9) 

- комунальні служби,  

-  вулиці та дороги (2112.1, 

2112.4 2112.5, 2112.8 2112.9) 

-  місцеві  комунікації  (2221, 

2222, 2223, 2224) 

- гаражі ( 1242.1) 

-  майданчики для ігор дітей 

дошкільного і молодшого шкі-

льного віку і занять 

физкультурою; 

- майданчики  для сміттєзбір-

ників загального 

користування; 

- будівлі торговельні (1230.6, 

1230.9) 

- будівлі для культової та 

релігійної діяльності (1272.1)  

- пам ятки історії та архітектури 

(1273.1) 

- тимчасові споруди для здій-

снення підприємницької 

діяльності; 

- ветеринарні приймальні пункти 

  

Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок,                        
розташованих у зоні Ж-1, Ж-1п, Ж-1пп 

• Розміри земельних ділянок і параметри дозволеного будівництва: 

- максимальна площа земельних ділянок для будівництва житлового будинку для 

садибної забудови - 1000 м2 (згідно Земельного кодексу), 

- мінімальна ширина знову відведених земельних ділянок уздовж фронту вулиці (проїзду) 

- 15 м, 

- гранично допустима висота будівель – не вище 3-х поверхів загальною площею до 300 

м2 згідно затвердженої містобудівної документації, 

- господарських будівель - 1 пов. загальною площею до 100 м2. 

- об’єктів установ дитячої дошкільної освіти - 2 пов, 

- об’єктів установ початкової та середньої освіти - 3 пов. 

• Житлові будівлі слід розташовувати з відступом від червоних ліній вулиць: 

- магістральних - не менше 6м; 

- житлових - не менше 3м; 

- допускається розміщення житлових будівель на червоних лініях в умовах реконструкції 

сформованої забудови  

• Розміщення гаражів слід передбачати переважно вбудованими або прибудованими до 

житлових будинків по лінії забудови або в глибині ділянки. 

• Відстань до сусідньої межі ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни - не менше 

1,0 м. 

• Господарські будівлі для утримання худоби, інших тварин і птиці допускається для селищ 

міського типу. Розміщення цих будівель на присадибних ділянках  слід виконувати 

відповідно нормативно-правовим актам органів місцевого самоуправління. 

 • Ширина внутрішньоквартальних проїздів з однією смугою руху - 3,5 м, з двома - 5,5 м. На 

односмугових проїздах передбачати роз’їзди. 



 • Довжина тупикових проїздів - не більше 150 м. 

 • Примикання проїздів до проїжджих частин магістральних вулиць регульованого   руху на 

відстані не менше 50 м від перехрестя 

 • Вимоги до огорожі земельних ділянок: 

1. Максимальна висота огорож земельних ділянок встановлюється для земельних ділянок 

житлової забудови. 

2. Максимальна висота огорож земельних ділянок житлової забудови: 

- вздовж швидкісних транспортних магістралей – 2,5 м, 

- вздовж вулиць і проїздів  - 1,8 м, 

  - між сусідніми ділянками забудови - 1,8 м з дотриманням норм інсоляції та аерації без 

погодження з суміжними землекористувачами.  

 - більше 1,8 м - за погодженням з суміжними землекористувачами. 

Для ділянок житлової забудови висота 1,8 метра може бути перевищена при умові, якщо 

це не порушує об’ємно-просторових характеристик навколишньої забудови і ландшафту, 

норм інсоляції та природної освітленості. 

• Відстань від основних будівель до окремо розташованих господарських та інших будівель: 

- згідно з санітарними нормами і инсоляційними вимогами; 

- відстань від житлових будинків і господарських споруд на присадибній земельній 

ділянці житлових будинків і господарських споруд на сусідніх земельних ділянках 

згідно з протипожежними вимогами - від 6 до 15 м залежно від ступеня вогнестійкості 

будівель. 

• Дотримання охоронних зон інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92** розділ 8. 

• Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" - 

згідно ДБН 360-92 **,  

  Вимоги щодо благоустрою - згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

стаття 22, 23. 

• Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - згідно з ДБН 360-92** розділ 7. 

• Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного 

ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги 

та інші охоронювані зони) - згідно ДБН 360-92 **, розділ 11, Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів (затверджених Наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженої містобудівної 

документації; 

• Особливі умови щодо: 

- розміщення господарських будівель по лінії забудови вулиць і проїздів не допускається 

у вбудованих і прибудованих до будинку приміщеннях громад-ського призначення, а також 

не допускається розміщення спеціальних магазинів будівельних матеріалів зі 

складуванням сипучих матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних 

речовин і матеріалів, а також підприємств побутового обслуговування, у яких 

застосовуються легкозаймисті рідини (за винятком перукарень, майстерень по ремонту 

годинників, взуття), 

- розміщення лазень, саун допускається за умови каналізаційного стоку, 



      - при ухилі даху в бік сусідньої ділянки необхідно забезпечити водовідведе-ння дощових і 

талих вод на території своєї ділянки 

• Обмеження на розміщення вбудовано-прибудованих об’єктів громадського призначення в 

житлових будинках встановлюються у відповідності з нормативними вимогами. 

• У разі, якщо земельна ділянка (її частина) і об’єкт капітального будівництва розташований в 

межах зон з особливими умовами використання територій, у від-повідності зі схемою 

містобудівного зонування використання земельної ділянки (її частини) та об’єкта 

здійснюється з урахуванням обмежень згідно нормативним вимогам. 

 

 

 

 

Ссылка  на  сайт  горсовета 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/mistobudivna-dokumentaciya   
 
 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/mistobudivna-dokumentaciya

