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ВСТУП 

План зонування частини території м. Українка (далі – зонінг) – містобудівний 

документ, що визначає умови та обмеження використання частини території населеного 

пункту для містобудівних потреб у межах визначених зон. Даний проект на частину 

території міста Українка розроблено вперше. 

Зонінг є містобудівною документацією, розробленою на основі генерального плану 

на всю частину територію м. Українка відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», нормативно-правових актів державної влади, а також 

відповідно до документів, що визначають основні напрямки розвитку населеного пункту, 

охорони та використання його культурної спадщини, навколишнього природного 

середовища. 

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

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

План зонування території створюється з метою: 

− регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, 

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

− забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених 

пунктів, збереження природного середовища та охорони культурної спадщини 

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

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

− забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою 

забудовою та землекористуванням; 

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

− створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом 

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

План зонування території по вул. Вишневій в м. Українка розроблено на основі 
проектних рішень чинного Генерального плану м. Українка, який був затверджений 

рішенням 25 сесії 4 скликання (ХХІV) Української міської ради від 19 жовтня 2004 року. 

Графічна частина зонінгу виконана у масштабі 1:500 з використанням матеріалів 
інженерно-топографічного плану, виготовленого у 2020 році. 

При розробленні зонінгу враховано нормативні та законодавчі вимоги: 

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

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

− Земельний кодекс України; 

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

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

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

(підзонах), містобудівних регламентів. 

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

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

1.1. Основні терміни та поняття 

Наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях: 

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

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

аналогові графічні матеріали - графічні креслення зонінгу, виконані на паперових 

носіях у відповідному масштабі; 

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

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

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

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

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

використання; 

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

відступ забудови – відстань між червоною лінією та фасадом будівлі; 

власник земельної ділянки - особа, яка у встановленому законодавством порядку 

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

користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із 

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

господарювання на ній; 

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

законодавством порядку; 

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

архітектурно-композиційних, функціональних, економічних міркувань; 

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

детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну 

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

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

встановленої в зонінгу відповідно до містобудівної документації, державних будівельних 

норм; 

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

законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, 

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

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

наданих містобудівних умов та обмежень; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс інженерних, 

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

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

існуючий вид використання земельної ділянки – вид використання земельної ділянки 

або будівлі на момент прийняття Місцевих правил забудови; 

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

окремих земельних ділянок; 

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

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

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

містобудівний кадастр – система даних про належність територій до відповідних 

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

геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики 

будинків і споруд на землях усіх форм власності; 
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містобудівний регламент - використання земельних ділянок, що встановлюється у 

межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього 

використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, 
реконструкції об’єктів будівництва і використовується в процесі проектування, забудови 

та наступної експлуатації об’єктів; 

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

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

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

об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією; 

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

підсобного та обслуговуючого призначення новостворених підприємств, будинків, споруд, 

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

забудови майданчиках (територіях) із метою створення нових виробничих потужностей 

або надання послуг, постійного або тимчасового проживання населення. 

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

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

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

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

супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є 
дозволенним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду 

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

схема зонування - картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи 

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

населеного пункту; 

територіальна зона - територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно 

якої встановлені єдині зональні вимоги; 

територіальна підзона - частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови 

земельних ділянок, відрізняються від аналогічних показників територіальної зони 

окремими показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями; 

червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної 
мережі межі існуючих та запроектованих магістралей, вулиць, майданів, які відмежовують 
території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення; 

 

1.2. Призначення та зміст зонінгу 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

має право вибору її цільового використання в межах переліку видів цільового 

використання земель, встановлених для функціональної зони. 

Функціонування зонування території населених пунктів тісно пов’язане з їх 

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

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

землі. 

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

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

встановлюється вид (межі) цільового використання земель функціональної зони. 

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

Зонінг призначений для: 

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

систем інженерного та транспортного забезпечення та соціального 

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

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

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

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

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

− здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною)− діяльністю 

фізичних та юридичних осіб. 

 

 

2. ПРИНЦИПИ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних і супутніх видів 
використання, а також єдині умови та обмеження, окремо визначено на схемі зонування 
частини території населеного пункту (М 1:500). 
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Встановлення меж територіальних зон (підзон) на території населеного пункту 

здійснюється на схемі зонування на основі відповідних графічних матеріалів генерального 

плану населеного пункту. 

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

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

меж земельних ділянок. 

Межі територіальних зон можуть бути уточнені після розроблення плану червоних 

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

вказаної документації. 

Для кожної територіальної зони встановлюється свій містобудівний регламент, який 

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

До переважних видів відносяться види забудови та використання територій, які при 

умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не 
можуть бути заборонені. 

До супутніх видів відносяться види забудови та використання, які супутні 
переважним видам і які по відношенню до останніх є допоміжними; при відсутності на 
земельній ділянці переважного виду використання, супутній вид використання таким не 
є, та вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється зонінгом. 

Згідно з нормативними вимогами невідповідними містобудівним регламентам 

вважаються земельні ділянки, об’єкти: 

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

супутнього використання; 
− існуючі розміри земельних ділянок для містобудівних потреб і параметри об’єктів 
будівництва, які не відповідають граничним розмірам земельних ділянок і 
граничним параметрам дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів 
будівництва; 

− виробничі об’єкти та санітарно-захисні зони, які поширюються за межі 
виробничої території, внаслідок чого їх функціонування наносить шкоду 

об’єктам, розташованим у межах суміжних земельних ділянок. 

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

зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівному 

регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у 

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

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

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

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

планувальні обмеження) визначають: 

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

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

На території , стосовно якої розробляється проект містобудівної документації (схема 
зонування) встановлені наступні види планувальних обмежень. 

1 Обмеження за вимогами охорони здоров’я та захисту життя: 
− санітарно-захисні зони від комунальних об’єктів (споживчий кооператив 
гаражного типу); 

− зони забруднення поверхневих вод; 

− зони забруднення повітряного басейну; 
2 Обмеження за природоохоронними вимогами: 

− прибережні захисні смуги; 

− обмеження щодо зміни цільового призначення рекреаційних зон зелених 

насаджень. 
3 Обмеження на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури: 

− охоронні зони інженерних комунікацій від:  

− газопроводів; 
− електричних мереж; 

− водопровідних і каналізаційних мереж; 

− ліній зв’язку; 
− червоні лінії вулиць і автодоріг; 
Перелік, кількість територіальних зон та перелік видів використання земельних 

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

Режими використання територій у зонах планувальних обмежень визначає наступні 
обмеження: 

Санітарно-захисні зони 

В санітарно-захисних зонах  (СЗЗ) не допускається розміщувати: 

− житлові будинки; 

− дитячі дошкільні заклади; 

− загальноосвітні школи; 

− установи охорони здоров’я та відпочинку; 
− спортивні споруди; 

− сади, парки; 

− садівницькі товариства і городи. 

В межах санітарно-захисних зон  допускається розміщувати: 

− пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади і бази (крім продовольчих); 

− будинки управлінь, конструкторських бюро, магазинів, науково-дослідницьких 

лабораторій, пов’язаних з окремим, або групою підприємств; 
− приміщення для чергового та аварійного персоналу, стоянки для громадського та 
індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації ЛЕП, 

нафтогазопроводи, артсвердловини для технічного водопостачання, 
водоохолоджувачі споруди, інші технічні споруди, розсадники декоративних 

рослин. 

Прибережні захисні смуги 

Розмір та межі прибережних захисних смуг в межах населеного пункту 

встановлюється за окремими проектами землеустрою з урахуванням містобудівної 
документації. 
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В межах прибережних захисних смуг вздовж річок забороняється: 

− розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і заліснення), а також 

садівництво і городництво; 

− зберігання та застосування пестицидів та добрив; 
− влаштування літніх таборів для худоби; 

− будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) 

у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 
− влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 
виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

− миття та обслуговування транспортних засобів. 
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, 

якщо при цьому не порушується її режим. В межах населеного пункту допускається за 
погодженням із органами охорони природи розміщення окремих об’єктів виробничої та 
соціальної сфери, обладнаних централізованою каналізацією. 

Підтоплювальні території 

За необхідності інженерного захисту від підтоплення слід передбачати комплекс 
заходів, що забезпечують запобігання підтопленню територій і окремих об'єктів залежно 

від вимог будівництва, функціонального використання і особливостей експлуатації, 
охорони навколишнього природного середовища, усунення негативних впливів 
підтоплення у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-25. 

Захист від підтоплення повинен включати: 

− локальний захист будинків, споруд, ґрунтів основ і захист забудованої території в 
цілому; 

− водовідведення поверхневого стоку; 

− очищення (за необхідності) вод, що скидаються (дренажні, поверхневі, стічні); 
− систему моніторингу за режимом підземних і поверхневих вод, за витратами 

(втратами води) і напорами в водонесучих комунікаціях, за деформаціями основ, 
будинків і споруд, а також за роботою споруд інженерного захисту. 

При інженерному захисті територій та споруд від підтоплення використовуються 
запобіжні заходи та захисні споруди. Запобіжні заходи спрямовані на усунення причин 

підтоплення. До них відносяться: 

− штучне підвищення планувальних відміток території; 
− ущільнення ґрунту до нормативної щільності при засипанні котлованів та 
траншей; 

− регулювання поверхового стоку; 
− регулювання підземного стоку (дренажі, протифільтраційні завіси та екрани); 

− гідроізоляція підземних частин споруд, комунікацій. 

До основних захисних споруд інженерного захисту територій, будинків та споруд від 

підтоплення відносяться дренажі різних типів. 

Охоронні зони інженерних комунікацій 

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах 

електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, 

державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду. 

В межах охоронних зон повітряних ліній (ПЛ) забороняється будівництво: 

− житлових, громадських та дачних будинків; 
− підприємств по обслуговуванню автомобілів. 
− автозаправних станцій та сховищ пально-мастильних матеріалів; 
− спортмайданчиків, стадіонів, ринків, зупинок громадського транспорту. 
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Червоні лінії вулиць і автодоріг 

Розміщення і будівництво наземних об’єктів житлово-цивільного, промислового 

призначення та інших  капітальних споруд, крім об’єктів транспорту та інженерних 

мереж, в червоних лініях вулиць і доріг заборонено за виключенням випадків, 
передбачених чинним законодавством або державними будівельними нормами. 

В умовах існуючої присадибної забудови, яка склалася, межі червоних ліній 

визначаються лінією огорож присадибних ділянок, якщо іншого не передбачено 

містобудівною документацією. 

Території у межах червоних ліній можуть бути декоративно озеленені і не можуть 
використовуватися для городництва і садівництва. 

 

 

3. ЄДИНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки 

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

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

Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх 

склад та зміст встановлюється центральним органом виконавчої  влади  з  питань 
будівництва, містобудування та архітектури. 

Гранично допустима висота будівель, споруд та максимально допустимий 

відсоток забудови земельної ділянки для розміщення окремого об’єкту визначається на 
підставі нормативно-правової бази (ДБН Б 2.2.-12:2019). 

Інші планувальні і архітектурні вимоги до проектування і будівництва у складі 
містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок встановлюються відповідно 

до вимог законів, обов'язкових нормативів та стандартів. 

Схемою планувальних обмежень встановлюються межі поширення відповідних 

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

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

виробничих підприємств, кладовища та інших СЗЗ режим (умови) використання 
нерухомості та межі поширення обмежень визначаються на основі СН 173-96, ДБН Б.2.2-

12:2019 та інших документів. 

Оскільки, територія, на яку розробляється план зонування, потрапляла в санітарно-

захисну зону від кладовища та гаражного кооперативу, при розробленні проєктних рішень 
замовниками разом з Інститутом громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва Національної 
академії медичних наук України було проведено роботи, по зменшенню цих санітарно-

захисних зон та отриманню відповідних документів. Таким чином: 

- від старого кладовища, яке розташовано за 88,18 м до території проектування, що 

дотримує нормативну СЗЗ у 50 м, та від нового міського кладовища, що розташовано за 
359,18 та дотримує нормативну СЗЗ у 300 м, дозволяється будівництво малоповерхових 

багатоквартирних житлових будинків, із забезпеченням перспективної житлової забудови 

водою гарантованої якості за ДСанПіН 2.2.4-171-2010, за умови розміщення артезіанської 
свердловини на відстані 500 м від межі міських кладовищ м. Українка. (Лист Державної 
установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва Національної академії 
медичних наук України» про дотримання вимог при розташуванні кварталу 
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малоповерхової багатоквартирної забудови (поблизу старого кладовища) №19/559 від 

03.03.2021 та науковий звіт); 

- розташування малоповерхових багатоквартирних житлових будинків з віддаленням 

запроектованих найближчих будинків на відстань 35 м від західної межі прилеглого авто 

гаражного кооперативу «Погрібок», що дотримує нормативний розмір санітарного 

розриву у 15 м від першої лінії 30 найближчих зблокованих авто гаражів з глухими 

торцями, відокремлених від основної частини СК «Погрібок» (фактична відстань 50 м від 

найближчих джерел викидів – в’їзні ворота для автомобіля), з дотриманням нормативного 

розміру санітарного розриву у 50 м від західної та східної частин території СК «Погрібок», 

на яких розташована основна кількість закритих авто гаражів (фактична відстань 
становить 53,5 м від найближчих гаражів у західній частині, та 180,5 м у східній частині), 
за умов виконання умов цього висновку вимогам чинного санітарного законодавства 
України (Лист Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва 
Національної академії медичних наук України» про дотримання вимог розташування 
кварталу малоповерхової багатоквартирної забудови в санітарно-захисній зоні 
СПОЖИВЧОГО КООПЕРАТИВУ «ПОГРІБОК» (ГАРАЖНОГО ТИПУ)" №19/558 

від 03.03.2021 та науковий звіт). 

Для набрання законних підстав при подальшому використання, для вищевказаних 

наукових світів необхідно розробити висновок Державної санітарно-епідеміологічної 
служби. 

Також варто зазначити, що згідно з Додатком 10, ДСНіП № 173 від 19.06.1996 р. в 
примітці 3 до таблиці вказано наступне: для гаражів І-ІІ ступенів вогнестійкості вказані в 
таблиці відстані дозволяється скорочувати на 25% у разі відсутності в гаражах вікон, які 
відчиняються, а також в’їздів, орієнтованих в бік житлових та громадських будівель. Тому 

при розробленні схеми планування відстань санітарного розриву прийнята 37,5 м. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чинним законодавством. 

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

жорстких з них. 

 



20 

 

 

4. СХЕМА ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Схема зонування частини території м. Українка розроблена на основі проектних 

рішень Генерального плану на частину територію населеного пункту із застосуванням 

інженерно-топографічного плану масштабу 1:500.  

 

4.1. Функціональна класифікація територій. Типи територіальних зон 

На основі аналізу існуючої забудови, а також перспективи функціонального 

використання та планувального розвитку, який передбачений генеральним планом 

м. Українка, в межах території розроблення зонінгу можна виділити такі функціональні 
типи території, що поділяються на територіально-планувальні елементи – зони.  

Зонуванням в межах населеного пункту встановлено такі типи територіальних зон: 

 

Позначення зони Назва територіальної зони 
 

ЖИТЛОВА ЗОНА (Ж) 

П-Ж-3 Зона багатоквартирної забудови  

П-Ж-3.1 Зона багатоквартирної забудови в межах санітарно-захисної зони виробничих 

та комунальних об’єктів I-V класів шкідливості 

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА (Р) 

П-Р-5.11 
Рекреаційна зона (підзона) озеленених територій обмеженого користування в 
межах прибережної захисної смуги від водойми 

Р-3-5 Зона водних об’єктів 

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ТР) 

ТР-2 Зона транспортної інфраструктури 
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5. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

5.1. Містобудівні умови та обмеження житлової зони (Ж) 

До житлових зон відносяться території, призначені для розташування житлових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури для 
зберігання індивідуальних транспортних засобів, окремих вбудованих чи прибудованих об’єктів соціального і культурно-побутового 

обслуговування населення та інших об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та не створюють негативного впливу на 
навколишнє середовище. 

Житлові зони призначаються для забудови житловими будинками  різних типів і поверховості в залежності від місця розташування і 
характеру забудови території: 

 

5.1.1. Містобудівні умови та обмеження зони багатоквартирної забудови (П-Ж-3) 

Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків поверховістю чотири поверхи, супутніх об’єктів повсякденного 

обслуговування, комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноміського та районного значення. У зоні багатоповерхової забудови 

житловими будинками (П-Ж-3) допускається розміщення окремо розташованих та вбудовано-прибудованих об’єктів соціально-побутового, 

комерційно-ділового, громадського та культурного обслуговування населення, інших об’єктів згідно містобудівних регламентів. 
Позна-
чення 
зони 

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

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

до 16 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

45% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 П
-Ж

-3
 

 

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

Від 180-450 люд/га дод. В.1 ДБН 

Б.2.2-12:2019  

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− багатоквартирні 4 поверхові житлові будинки; 

− об’єкти дошкільних навчальних закладів; 
− загальноосвітні середні школи, спеціалізовані 

школи, позашкільні заклади; 

− об’єкти благоустрою та озеленення території. 
Супутні види використання: 

− господарські, ігрові дитячі майданчики; 

− адміністративні будівлі місцевого значення та 
повсякденного обслуговування: відділення 
зв’язку, поліції, ощадбанку, комунальні служби, 
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1 2 3 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

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

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

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

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

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

- санітарно-захисну зону від 

кладовища та гаражів; 
- ПЗС від річки. 

 

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

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

некомерційних організацій, пов’язаних з 
проживанням населення  тощо; 

− будівлі торговельного призначення та заклади 

громадського харчування; 
− житлово-експлуатаційні заклади; 

− споруди комунальної, інженерної та 
транспортної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної зони або міста в цілому 

(при обов'язковому дотриманні державних 

будівельних, санітарних, протипожежних норм і 
правил); 

− громадські вбиральні. 
− майданчики для сміттєзбірників загального 

користування; 
Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти; 
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5.1.2. Містобудівні умови та обмеження зони багатоквартирної забудови в межах санітарно-захисної зони виробничих та 
комунальних об’єктів I-V класів шкідливості (П-Ж-3.1) 

Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків поверховістю чотири поверхи, супутніх об’єктів повсякденного 

обслуговування, комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноміського та районного значення. 

Зону формують квартали проектної багатоквартирної житлової забудови, на які поширюється обмеження санітарно захисних зон від 

комунальних об’єктів. Серед першочергових заходів – влаштування централізованих мереж водопостачання для обслуговування населення цієї 
зони, а також розроблення проектів, щодо зменшення СЗЗ від кладовища та гаражного кооперативу. 

Позна-
чення 
зони 

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

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд 

до 16 м умовної висоти 

Згідно з п.6.1.3  ДБН Б.2.2-12:2019 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

45% з урахуванням санітарних та 
протипожежних вимог, відстаней до 

червоних ліній вулиць,  меж сусідніх 

ділянок, будівель та споруд,  

інженерних комунікацій. 

Згідно з табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

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

Від 180-450 люд/га дод. В.1 ДБН 

Б.2.2-12:2019  

П
-Ж

-3
.1

 
 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

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

- 6м – від червоних ліній 

магістральних вулиць 
- 3м – від житлових 

Згідно з п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

− багатоквартирні 4 поверхові житлові будинки; 

− об’єкти дошкільних навчальних закладів; 
− загальноосвітні середні школи, спеціалізовані 

школи, позашкільні заклади; 

− об’єкти благоустрою та озеленення території. 
Супутні види використання: 

− господарські, ігрові дитячі майданчики; 

− адміністративні будівлі місцевого значення та 
повсякденного обслуговування: відділення 
зв’язку, поліції, ощадбанку, комунальні служби, 

некомерційних організацій, пов’язаних з 
проживанням населення  тощо; 

− будівлі торговельного призначення та заклади 

громадського харчування; 
− житлово-експлуатаційні заклади; 
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1 2 3 

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

ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

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

- санітарно-захисну зону від 

кладовища та гаражів; 
- ПЗС від річки. 

 

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

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− споруди комунальної, інженерної та 
транспортної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної зони або міста в цілому 

(при обов'язковому дотриманні державних 

будівельних, санітарних, протипожежних норм і 
правил); 

− громадські вбиральні. 
− майданчики для сміттєзбірників загального 

користування; 
Не допускається розміщувати: 

− виробничі об’єкти; 

− комунально-складські об’єкти; 
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5.2. Містобудівні умови та обмеження ланшафтно-рекреаційних зон (Р) 

До рекреаційних зон належать території, що призначаються і використовуються для відпочинку населення. Крім рекреаційних, ці території 
можуть виконувати функції охоронні, захисні, санітарно-гігієнічні і мати історико-культурний потенціал. 

5.2.1. Містобудівні умови та обмеження рекреаційної зони озеленених територій загального користування (водні об’єкти) (Р-3-5) 

Зона призначається для забезпечення умов використання природних та штучних водойм. 

Позна-
чення 
зони 

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

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

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

не регламентується 

Р
-3

-5
 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

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

не регламентується 

Переважні види використання: 

− ставки; 

− штучні водойми. 

Супутні види використання: 

− гостьові (тимчасові) автостоянки; 

− громадські вбиральні. 
Не допускається розміщувати: 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки 

для приїжджих; 

− дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні 
школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі 
заклади, стаціонари; 
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1 2 3 

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

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного 

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

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

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

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

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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5.2.2. Містобудівні умови та обмеження рекреаційної зони озеленених територій обмеженого використання (П-Р-5.11) 

До зони входять території зелених насаджень обмеженого користування, які розташовані в прибережно-захисній смузі річки, на яких 

містобудівною документацією заборонено капітальне будівництво будівель та споруд. 

Позна-
чення 
зони 

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

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

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

не регламентується 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

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

не регламентується 

П
-Р

-5
.1

1
 

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

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного 

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

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

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

- санітарно-захисна зона від 

кладовища. 
 

Переважні види використання земельних 

ділянок: 

− розміщення зелених насаджень обмеженого 

використання; 
− місця короткочасного відпочинку; 
− малі архітектурні форми благоустрою; 

− дитячі ігрові майданчики, спортивні 
майданчики; 

− пляжі. 
Супутні вид використання: 

− сінокосіння; 
− пасовища; 
− лінійні об’єкти; 

− водо перепускні споруди. 

Не допускається розміщувати: 

− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки 

для приїжджих; 

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

− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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1 2 3 

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

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

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

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

 

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

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

земельних ділянок 
 

1 2 3 

1 гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд, м 

не регламентується 

2 максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

не регламентується 

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

не регламентується 

Т
Р

-2
, 
П

-Т
Р

-2
 

4 мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

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

не регламентується 

Переважні види використання земельних 

ділянок: 

− проїзні частини, пішохідні тротуари сільських 

вулиць; 
− захисні зелені насадження вздовж проїзної 

частини; 

− зупинки пасажирського транспорту та їх 

обладнання; 
− інженерні комунікації (наземні та підземні); 
− огорожа вулиць; 
− дорожня інформація (знаки та ін.). 

Супутні види використання: 
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1 2 3 

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

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного 

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

заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

Врахувати: 

- рівень залягання ґрунтових вод; 

- межі територій; 

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

 

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

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 

- мереж водопроводу та напірної 
каналізації – 5 м; 

- мереж самопливної каналізації – 3м; 

- дренажних мереж – 3м; 

- газопроводів високого тиску понад 

0,6 кгс/см2 – 10 м; 

- кабелі зв’язку – 0,6м. 

Згідно з дод. И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

− майданчики для стоянки автотранспорту; 
− об’єкти благоустрою (фонтани, клумби, 

декоративні насадження, майданчики 

відпочинку); 

− велосипедні доріжки. 

Об’єкти, що заборонені до розміщення в межах 

червоних ліній: 

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

видимості; 
− в зоні трикутника видимості (на перехрестях) 

розміщувати елементи вищі за 0,5 м, 

включаючи зелені насадження; 
− житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки 

для приїжджих; 

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

− об’єкти торгівлі; 
− виробничі і комунальні об’єкти; 

− спортивні та інші капітальні споруди. 
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6. ОРГАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОНІНГУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ 

З метою дотримання встановленого зонінгом відповідно до законодавства порядку 

забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок відповідний 

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

відповідного використання певних земельних ділянок у випадках, визначених зонінгом. 

Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень: 

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

передбачені зонінгом; 

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

Відділ містобудування та архітектури в межах своїх повноважень: 

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

переважні та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок, 

містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок у кожній зоні; 
− надає висновки щодо необхідності спеціальних зональних погоджень; 
− готує вихідні дані для проектування об’єктів містобудування; 
− проводить аналітичні роботи щодо спостереження (моніторингу) процесів 

забудови та землекористування, розвитку інженерно-технічної інфраструктури, 

екологічного стану тощо. 

 

 

7. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ 

Внесення доповнень та змін до зонінгу здійснюється шляхом прийняття відповідних 

рішень, що забезпечують відповідність зонінга Законам України, підзаконним 

нормативно-правовим актам та рішенням органів місцевого самоврядування. 

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

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

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

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

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

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

вартість, перешкоджають реалізації прав і законних інтересів громадян та їх 

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

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

відповідності генеральному плану населеного пункту. 

Проект змін до зонінгу підлягає громадським слуханням та затвердженню у 

встановленому порядку. 
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ІІ. ДОДАТКИ 
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ТАБЛИЦЯ КООРДИНАТ ТОЧОК ПЕРЕТИНУ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ 

N X Y 

1 6338416,502 5559621,741 

2 6338365,65 5559545,038 

3 6338348,443 5559517,522 

4 6338287,237 5559419,423 

5 6338278,085 5559413,789 

6 6338196,726 5559406,391 

7 6338429,838 5559612,899 

8 6338379,103 5559536,374 

9 6338362,013 5559509,046 

10 6338299,26 5559408,467 

11 6338290,108 5559402,833 

12 6338197,813 5559394,44 
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ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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Y nexax icuyrovnx HaceneHHX nyuxrie npu6epeNua 3axncHa cMlra BcraHoBJrroerbcq
3 ypaxyBaHuqN{ Aaicro6yainuoi goxyueHrauii.

[Iepurufi 3acryrrHrrK f o,roeu

XapveHxo 235 4899

O,rexciii KY3bMEHKOB

L cp rlrq)lKaT
5 8 E 2 D 9 E 7 F 9 00 3 0 7 Il 0'1 00 0 0 00 D I ()02 F 0 0 8 2 2 E lJ 5 00
I I ilnucyaav Ky3sNreHxoe O"rexcr il O"-lericaH;rpoBuq

niiicrrrrii r 18.06.2020 0:00:00 no 18.06.2022 0:00:00

!epxaexe areHrcrBo Bo.qHux pecypcie Vxpaixu
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llpranatuifi oco6i
Xexem A.M.
i\t. MuKorai:s, syr. Kotodasua, 10, rce.4.;

08720

IIIaHosHnfi Apreue Murcoaafi oBr.rqy!

[epxanuorc ycraHoBoro <Iacruryr rpoMaAcbKoro 3AopoB'r iv. O.M. Mapseena
Haqioua;rruoi aKaAeMii Me.{[tlHr.rx HayK YrpaiHz> Ha nigcraei 3aKoHiB Vrpaiuu (IIpo
3a6e3[erleHHs caHiTapHoro ra eniAelri.{Horo 6laronolyv.rr HaceJreHHr> (cr. 12), (llpo
perynloBaHHt Micro6y4innoi 4ixrnHocri> (cr. 41, nyurr 4, ni4nyurr 6), Haxasy MO3 Vrpainn ni4
09.02.2004 p. J',{b 70 dlpo HaAaHH.f, Ay (If3 iv. O.M. Mapseena HAMHy) SyHxqift ronoBHoi
HayKoBoi ycraHoBl{ [epxanuoi canirapHo-eniAeMionoriqHoi cJryx6u Vxparnu 3 nr4raHb ririenu>,
Ceiloqrea llb 01 si[,22.11.2018 p. 3 aKpe,u{rarlii ycraHoB ra opraHi3auifi Ha rrpaBo rrpoBe,qeHH.rr
ririeni.rHoro pernaMeHryBaHHr noreHrliftHo He6e3neqHr.rx $arropin xiniqsoro, 6iolorivHoro ra
$isu.luoro roxoAxeHHs, BI,IAaHe Kolrirerou 3 rrr.rraHb ririeni.rHoro pernaMeHTyBaHHq MO3
VrpaiHu, ra 3riAHo 3 JIr.rcroM-3BepHeHHfiM nprlBarHoi oco6u XeNelt A.M. sia 01 .02.2021 p. 6ln.
(nx.J,lbav (rr3 HAMHy, 021269 sia 01 .02.2021p.) i 4oroeopoM sia 01 .02.2021 p. Nt 262 vix [V <If3
HAMFIy)) i npNnaruorc oco6oio XeNe:rr A.M. npoBeAeHo caHirapHo-eni4enrio.nori.rHy oqiuxy
uarepia,rin "Ey4inuuqrBo MaJIoIIoBepxoBr{x 6ararornaprr{pHr{x xnrJroBr{x 6y4unr<in 3a aApecorc:
nyl. ButuHeBa B M. Yr<paiHrca O6yxincrxoro paftoHy Kraincrr<oi o6lacri" uo6:rusy craporo
KJra.qoBprrqa rqoAo eiAnosilHocri ix cauirapuoMy 3aKoHoAaBcrBy Vxpaiura.

3a pesymraraMl{ rlpoBeAeHoi caHirapuo-eni4evionori.rHoi oqiur<u uarepia.rn "EyginHuqrno
Mano[oBepxoBl{x 6araroxnaprl{pHrlx xr4TJroBrrx 6y4raHxin 3a aApecoro: nyl. BnruHena B M.
YxpaiHxa O6yxincrroro paftouy Kzi'ncsxoi o6nacri" B qacruui 6y4inHr4rlTBa ManonoBepxoBnx
6ararornaprl{pHrrx xI4TJIoBr{x 6yAuHrin, sri eillaneHi ni4 Haft6rux.roi preNi craporo (sarpnroro)
uicrroro KnaAoBI{Iqa rra. VxpainKa Ha ni4craHr 88,18 M, rrlo lorpr.rMye HopMarprBHy C33 y 50 u, ra
nil Haft6nuxqoi Mexi HoBoro MicbKoro Kna,qoBr{rla rra. YxpailrKa Ha eiAcraHr 359,18 lr, rqo
AorpnMye HopMarI4BHy C33 y 300 u, is sa6e:nerreHHsM nepcneKTr{sHoi xzrroBoi 3a6yAoBr4 BoAoro
rapauronauoi qxocri 3a ,{CauIIiH 2.2.4-17I-2010 (4oni1xa YxpaiHcmoro no4onponi4uo-
rauarisaqiftuoro nignpuervrcrna nig 02.03.2021 p. Ns 75) sa yMoBlr posuirqeuua apresiancbKoi
cBepAnoBI,IHI4 Ha ni4craui 500 rra sil I\.{eNi naicrxux KnaAoBr4rrl rr,r. VrpainKa, BiA[oBiAarorr B]rMoraM
caHirapuoro 3aKoHoraBcrBa Yxpainu.

BilnosiaHo go n.2.4 [oronopy nia 01 .02.202I p. J\! 262 scs AoKyMeHraqia ua4aHa ua
po3rJuA noBepraerrcs 3ar\lonHr'rKy y noBHoMy o6cqsi.

3 nonaroro

{npercrop lHcrnryry 
L

Bux.: Maxnror B.M., Morulrnufi C.M., Melrsuqenro C.O.
po6.rer. (044) 292-14-41

N

. ii L i A.M. Cep4ror



Hassa ycraHoBr{:,{ep>nanna ycraHoBa <Iucruryr
rponaa.qcmoro g.qopos'q iNa. O.M. Mapgeena
HauiouamHoi aKaaenaii Melil.rHr,rx HavK yKpaiHu )
(.[v <Irg HAMHy))
Persigzrr: 02094. Nr.Knin. syr. llonyapeuxo. 50: rer. (044) 292-14-41
E-mail: usch@usch.kiev.ua

Ceidorymeo eid 22.I L2018 p. J,lb0l s axpedumatlii' ycmauoe ma opeauisaqiit ua npaeo npoeedeuun zieieui,tuozo
peaqa.MeHmyactHHfl nomeHqiiluo ue6esnevuux Qaxmopie xiuiuuozo, 6ionoeiquoeo ma Qisuvuozo noxodcrceuun, eudaue

Kouimemou 3 numaHb zieieuiuuoeo peenq.tileHmylctuun MO3 Vrcpaiuu
ma

Harcas Miuicmepcmaq oxopoHu zdopoe'n Yrcpaituu eid 09.02,2004 p. l,lb 70 npo nadauun,{Y <If3 int.O.M.Mapseeea
HAMI{YD Qyux4iit eonoeuol uayxoeoi ycmauoau Miuicmepcmaa oxopoHu sdopoa'n Yrcpaiuu s numaHb eieieuu

HAYKO BVTtrI 3BIT IIPO PE3YJTbTATI4 POEIT CAHITAPHO-
E rrrAE MroJr o rFrHo i E K c rrE P TvrSw

Marepianin <Ey4innuqrBo M€urorroBepxoBux 6ararorsaprurpHux x{HrJroBHx 6y4unrin
3a aApecoro: ByJr. BHruHesa n ru. Yr<paiHra O6yxiecrroro pafioHy Kuincrroi

o6nacri> (uo6nu:y craporo KJraAoBr4rrIa)

HA BCTAHOBJIEHH,fl BIAIOBIAHOCTI BI4MOTAM CAHITAPHOTO
3AKOHOAABCTBA YKPAITTU

Jlb 19 / 559 eid 03. 03. 2021 p.

Hayrcoeuil seim npo pnynbmamu ecmeHoBneHHn eidnoeiduocmi o6'exma eKcnepmu3u 6uJvo?q\,t cauimapuoeo
saxouodaecmoa Vrcpaiuu nidzomoeneuo W <lf3 iu. O,M. Mapseeea HAMI{Y) uq nidcmqei saxouie Vrcpaiuu <llpo
sq6esneveuun cauimapuoeo mq enideuivuoeo 6naeononyvtrfl HqceteHHn> (cm.l2), <IIpo peeynneauun uicmo6ydieuoi
dintauocmi> (cm.4l, nyHKm 4, nidnyuxm 6) ma sziduo 3 rucmoM ep. Xexelr A.M. eid 01.02.2021 p. 6/u.

(ex.Nesv orn n,+unv, 02 /2 69 eid 0 L 0 2. 2 02 I p.).

Ha po:r;u4 Ha,qaHo:

1. Marepianu <Ey4inu[rlrBo MurnorroBepxoBr{x 6araroxnaprr4pHr,rx xr4TJroBr{x 6ygraurciu :a
aApecorc: Byr. BnrHeBa B u. Yrpaiuxa O6yxincbKoro pafioHy Kzincrroi o6lacri> (no6nusy
cTaporo KJraAoBrrrqa) ;

2. Jlncr rp. Xexerb ApreMa MraronafiosI,I.{a eiA 01.02.2020 p. 6ln Ha a.qpecy Ay (If3
HAMHy) (nxi4uraft HoMep 021269 sia 01.02.202Ip.) rqoAo rrpoBeAeHHn cauirapHo-
eniAerraionoriquoi oqisru MarepiariB <EyAinHuurno ManonoBepxoBlrx 6araroxnaprr4pHrrx
xLIrJIoBIrx 6y.UuHrin 3a aApecorc: Byn. Buurnena n u. Yxpaiurca O6yxincbKoro pafiony Kuiscrxoi
o6nacri> (no6nusy craporo rnaAosuua);

3. Cxeua po3ralxyBaHHt 3eMeJlbnoi .qinsnrr4 Byn. Buurrena n u. Yrcpainxa O6yxincbKoro
pafiony KuiecrKoi o6nacri 3 Brr3naqeHnsM siAcraui .qo cirucbKoro KrraAoBrrrqa. M 1:5000;

4. Bnrsr (iu4erccuufi HoMep 121764478 sit 24.04.2020 p.) 3 AepxaBHoro peecrpy peqoBr.rx
IIpaB Ha Hepp(oMe uafiuo IIpo pe€crpaqiro npana BJracHocri Ha seNaemuy .uin-ruxy (ra4acrponnfi
HoMep 3223151000:01:014:0033, qimoBe npl43HaqeHHr - 4nx 6y4inuurlrBa i o6cnyroeyBaHHt
xI,ITJIoBoro 6yAuHry, rocfloAapcrrzx 6y4inenr i cnopy4 (npuca4u6sa 1insura), sara-urHa rrnoqa -
0,01 ra);

5. Butsr (in4erurzft HoMep 2014422209 sit24.02.2020 p.) s 4epxaBHofo peecrpy peqoBrx
rpaB Ha HepyxoMe uafiHo rlpo peecrpaqiro npana BJracHocri ua serrenbHy 4inrury (ra4acrponraft
HoMep 3223151000:01:014:0049, qinsoBe npr3HaqeHHf, - 4nx 6ylinurrlrrla i o6cnyronyBaHrrt
xI,IrJIoBoro 6yAunry, rocrloAapcrr<rax 6y4iuem i cnoplA (upuca4u6na gilruxa), saralrna rrnoula -
0,1246 ra);



6. Bnrsr (iusercuuft HoMep 201475272 nil124.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro peecrpy peqoBux
npaB Ha HepyxoMe uafino npo peecrpaqiro upana BJracHocri na ser\.{emuy girxuxy (ra,qacrponuft
HoMep 3223151000:01:014:0050, qiruose npn3HaqeHnn - p.rrs,6y4inuuurna i o6cnyroByBaHHt
xl,IrJroBoro 6yaznrcy, rocno,qapcrrnx 6y4iners i cnoplA (npr.rca4u6sa rilsrtra), earalrHa nJrorqa -
0,1599 ra);

7. Bursr (in4excurafi HoMep 201475651 sh24.02.2020 p.) a gepNaBHoro peecrpy perroBnx
rlpaB Ha Hepy(oMe uaftuo flpo peecrpaqiro npana BJracHocri ua :eue.nrHy 4irxHxy (ra4acrponufi
HoMep 3223151000:01:014:0051, qinroBe upr,r3HaqenH.r{ - 4m 6y4inuurlrBa i o6cnyronyBaHH.r{
xI,ITJIoBoro 6yaunry, roc[orapcrxnx 6ylinem i cnopyA (npr.rcaan6na Airssxa), sara-trHa nnoIqa -
0,1268 ra);

8. BIErsr (iu4excuufi HoMep 201473530 sfu 24.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro peecrpy peqoBux
npaB Ha HepyxoMe Iraaftuo npo peecrpaqiro npana BJracHocri na gerraelrny 4ilxuxy (ra4acrponufi
HoMep 3223151000:01:014:0053, qinroBe rpl43Har{eHHr - 4na 6y4ieunrlrBa i o6c.nyronyBaHHfl
xlrrJloBoro 6ylr,Iury, rocrloAapcsxr.rx 6y4inenr i cnopy4 (npuca4ra6Ha Airgura), aaramHa nJrorqa -
0,1789 ra);

9. Brrsr (iu4er<cuufi HoMep 201462365 nfu24.02.2020p.) 3 AepxaBHoro peecrpy peqoBr.rx
rlpaB Ha HepyxoMe uafino rpo peecrpaqirc npana BJracHocri ua sel{emny 4irxnry (xa4acrponufi
HoMep 3223151000:01:014:0054, qinsoBe rpr3HaqeHHr - gff 6y4inHr{rlrBa i o6cnyronyBannr
xlzrJloBoro 6y4Ianxy, roc[oAapcrrlrx 6y4inenr i cnopya (npncaau6ua Air-sura), saralrHa rrJrorqa -
0,149 ra);

10. Bnrsr (iu4excHr.rft HoMep 201464141 sin24.02,2020 p.) 3 AepxaBHoro peecrpy peqoBr4x
npaB Ha HepyxoMe ltafiso npo peecrpaqin npana BJracHocri sa geuelrny Ainaury (xa4acrponnft
HoMep 3223151000:01:014:0055, qimoBe npr.r3uaqeHHr - 4nx 6y4inurrlrBa i o6cnyronyBaHnt
xI,ITJIoBoro 6ylunxy, rocnoAapcrxux 6ylinens i cnopyA (npuca4pr6na AinrHxa), saralrua nJrorqa -
0,1961 ra);

11. Blrrxr (iu4er<curafi HoMep 201470926 sfu24.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro peecrpy peqoBr.rx
npaB Ha Hepy{oMe uafiuo rpo peecrpaqiro npaoa BJracHocri ua seNaemny Airanry (na4acrponufi
HoMep 3223151000:01:014:0056, qinroBe rpu3HaqeHHr - 4m 6y4innlrrlrBa i o6cnyronyBaHH.rr
xI.ITJIoBoro 6yAnnny, rocnoAapcrrzx 6ylineru i cnopyg (npucalu6ua Aitxuxa), :aralrHa rrJrorqa -
0,1741ra);

12. Bursr (iu4exuruft HoMep 201432516 sia 24.02.2020 p.) s 4epxaBHoro peecrpy peqoBux
rpaB Ha HepyxoMe uafino npo peecrpaqiro npana BJracHocri Ha seN{emuy Ailxury (xa,qacrponrfi
HoMep 3223151000:01:014:0057, qiruoBe rpr.r3HaqeHHs - alx 6ylinHr4rlrBa i o6clyronyBanns
xI,ITJIoBoro 6y4I.rHxy, rocfloAapcrxux 6y4inem i cnopy4 (npuca4u6sa 1itsnxa), saralrHa nJrorqa -
0,1799 ra);

13. Brztsr (iu4excurafi HoMep 201433962 sia24.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro pe€crpy petroBvx
npaB Ha HepyxoMe uafiso npo peecrpaqiro npana BJracHocri sa geuelruy 4ilxnxy (xa4acrponr,rit
HoMep 3223151000:01:014:0058, uinroBe rpr.r3HatreHH.rr - 4nx 6y4inru{rlrBa i o6clyronyBaHH{
xI,IrJIoBoro 6yauuxy, rocrloAapcrxlrx 6y4inem i cnopya (uplrcaau6ua gilxuxa), sara-ttHa nJroilIa -
0,1422ra);

14. Brarqr (in4erurufi HoMep 201433580 sia24.02.2020 p.) 3 .{epxaBHoro pe€crpy peqoBr.rx
npaB Ha HeplD(oMe lrafiso npo peecrpaqirc npana BJracHocri ua seNremny 4ilxur<y (xa4acrponuft
HoMep 3223151000:01:014:0059, qinroBe npr{3Har{eHH.f, - 4rlx 6y4inunrlrBa i o6cnyronyBaHHs
xI,IrJIoBoro 6yAunxy, rocrloAapcrxux 6ylinenr i cnopya (npucagu6ua giltuxa), saralrHa nnou1a -
0,3167 ra);

15. Bursr (iH4ercuuft HoMep 201436581 eir,24.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro pe€crpy peqoBr.rx
rlpaB Ha HepyxoMe uaftno fipo peecrpaqiro npana BJracHocri na seNaertrHy 4ilxnxy (xa4acrponnfi
HoMep 3223151000:01:014:0060, qimoBe npll3Har{eHH.fl - 4na 6y4inHr,rrlrBa i o6clyronyBaHHt
xrITJIoBofo 6yluHry, rocnoAapcrnrax 6y4inem i cnopy4 (upuca4u6ua.(ilsnra), earalrHa rrJrorqa -
0,1548 ra);

16. Bprtsr (iu4excHIafi HoMep 201438677 sin24.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro peecrpy peqoBr{x
rlpaB Ha HepyxoMe uaftuo npo peecrpaqiro upana BJracHocri na seN{emuy Ainxnxy (xa4acrponuft



HoMep 3223151000:01:014:0061, uimoBe rrplr3Har{eHHs - 4nx 6y4ienrllrBa i o6c:ryronyBaHns
xr,rrJroBofo 6yauuxy, rocnoAapcrr<rax 6ylineru i cuopya (nperca,qu6Ha Air.sHra), saramHa nJIoIqa -
0,1676 ra);

17. Bursr (insercHr.rft HoMep 201440119 eia 24.02.2020 p.) s aepNaBHofo pe€crpy peqoBLIX

npaB Ha HepyxoMe uafino npo peecrpaqirc npana BJracHocri na sel\.{enruy Airxnxy (ragacrponufi
HoMep 3223151000:01:014:0062, qinroBe npr{3uaqeHH.f, - 4nx 6y4innlrurBa i o6cnyronyBaHH.f,

xr{TJroBoro 6yauury, rocrroAapcrxux 6y4inem i cnopya (npr,rcaau6na [ir'x:nxa), :aramHa nnoua -
0,2277 ra);

18.,{oni4xa rqoAo nepio4in [oxoBaHHr Ha pisnzx Airsnxax KnaAoBL{uIa, le^a4ana

Kouyna,rrnlrna ni4npr,reMcrBoM <CneqianisoBaHe ni4upueucrno <PnryaJlbHa cnyx6a YrpaiHcrxoi
Micrnoi paru>> nia 01 .03.2021p.;

19. Aosilrca qoAo BoAorrocraqanHfl Ta soAoniAseAeHHq rro eyr. Buruuesift n u. Yrpainra
O6yxincrnoro pafiouy Kuincrr<oi o6racri, HaAaHa YxpaincrxrrM BoAoflponiAuo-rananisallifiHul,I
ui4upuencrsor\.{ si.{ 02.03.2021p. J\e 75.

3a ua4arrlrMrl Marepianauu BcraHoBJreHo, rqo 6y4inHraqrBo M€uronoBepxoBrdx

6ararornaprr4pHr.rx )Kr4TJroBr,rx 6y4ranr<in 3arrpoeKToBaHo Ha 3eMeJIbHI{x Air.sHrax
rp. Xexenr Apreua Mzroraironu\a (xa4acrponi novrepn 3223151000:01:014:0033,
3223151000:01:014:0041, 3223151000:01:074:0042, 3223151000:01:014:0043,
3223151000:01:014:0044, 3223151000:01:014:0049, 3223151000:01:014:0050,
3223151000:01 :014:0051, 3223151000:01 :014:0052, 3223151000:01:014:0053,
3223151000:01 :014:0054, 3223151000:01 :014:0055, 3223151000:01:014:0056,
3223151000:01:014:0057, 3223 151000:01:014:0058, 3223 151000:01:014:0059,
3223151000:01:014:0060, 3223151000:01:014:0061, 3223151000:01:014:0062)
opieHronanoro 3araJrbHoro nnoqerc 3,0 ra, sri posraruonaui 3a aApecorc: ByJr.

Burunesifi B rvr. YrcpaiHra O6yxincrxoro pafioHy Kuiecrxoi o6nacri no6nu:y
3aKpr{roro (craporo) uicrroro KnaAoBnrr{a rvr. YrpaiHra (nepioA rroxoBaHb Aaryerbct
s xiHrrx 1920-xporin lo 1990-x porin).

(inrone npn3HarreHH.rr 3a3HaqeHprx 3eMeJrbHprx Ain.sHoK - An.fl 6yaieHuqrBa i
o6cryronyBaHHr xrurJroBoro 6yAuHry, rocnoAapcbKr4x 6y4inenr i cnopy4
(npuca4u6na Airsurca) niguosiAHo Ao Br4rsrin : 4epxaBHoro peecrpy peqoBlrx npaB
Ha HepyxoMe MafiHo rrpo peecrpaqiro npaBa BJracHocri (iH4ercHi HoMepr{:
Ng 2014422209 sit 24.02.2020 p., }..lb 201475272 siq,24.02.2020 p., Ne 201475651
si!,24.02.2020 p., Ns 201473530 nia 24.02.2020 p., l',lb 201462365 ni.q 24.02.2020 p.,
Ilb 201464141 si,{ 24.02.2020 p., lllb 201470926 ni.q 24.02.2020 p., J\b 201432516 sia
24.02.2020 p., Jt& 201433962 r'ia 24.02.2020 p., l\b 201433580 nia 24.02.2020 p.,
Ns 201436581 sia 24.02.2020 p., J\b 201438677 sit24.02.2020 p., Jllb 201440119 nir
24.02.2020 p.).

Tepnropix 6yAinuuurna M€rJronoBepxoBr{x 6ararornaprlrpHr{x )nr{TJroBr4x

6y4IrHxin (latti - repllropia uepcuexrurnoi xuuonoi sa6y4oeu), xra po3rarxoBaHa
3a a.qpecoro: ByJr. BnruHenifi s M. YrpaiHrca O6yxincrKoro pafioHy KraTscrxoi o6nacri
MelKye: na uinno.ri - 6esnocepe.qHbo 3 repr,rropiero icHyrovoro inAzniAy€LnbHoro
xLIrJIoBoro 6y4vnry, Aani 3 Byn. llpuo:epna Ha nporuleNHifi croponi 3

nafi6nuxuolo icuyrovoro iu4lrni4yanrHoro xr,rrJroBoro sa6y4onoro (ca4z6Horo rnuy),
azuri ig 3eJIeHoa 3oHoro (couronufi 6ip); Ha ninni.rHoMy cxoAi - 3 Byn. llpnoaepna,
4ani : qacrrrHolo repuropii CuoxnBrroro Kooneparraey <llorpi6oo (rapaxnoro
ruuy), .qari s 3eJreHoK) 3oHoro, .qzuri s nafi6tuxqoro Me)Kero repr4ropii craporo

,1



(sarpuroro) uicrroro KJraAoBr.ruIa rra. VrpaiuKa Ha niAcrani 88,18 rra i nafi6nulKtroro
Mexen repuropiero HoBoro (4irouoro) uicrroro KnaAoBrrIrIa Ha eiAcraHi 359,18 ru;

sa cxoAi - 3 ByJr. Burusena, Aani 3 repr4ropiero CK dlorpi6oK)) Ha nigcrani 35 rvr nil
rraexi repuropii; na uin4eHHoMy cxo4i - 3 Byir. BnruHena, Aani z le'ai,t6tmxqorc
iuryrovoro iH4uni4yaJrbHoro xlrrJroBoro :a6yAonoro (ca4u6Horo runy); na uisAHi - s

ByJr. Burunena, A€uri s :nairflrlr{}Krroro icuyro.roro iHgrEnigyarbHorc )KI{TJIoBoIo

sa6y4onoro (ca4H6Horo rnuy); Ha uin4enHorvry saxoAi s 6eperonoro niniero
(rynnrcone ni4ranyxeHHr pi.rxu)
saxo.qi - s 6eperoBoro niniero (ryu

p. Cryrna Ha niAcrani 25 rv nia ypi:y BoAI4; Ha

r{KoBe ni4ranyxeHHr pi.mz) p. Cryrrra na niAcrani
25 u nia ypisy BoAH; Ha uisHi.rHoMy gaxoAi - : 6eperoBoro niHiero (rynnrone
ni4ranyxeHHr pivrn) p. Cryrna Ha siAcraHi 25 rvr sia ypi3y BoAI,I, Aarli 3

nafi6nuxvoro icHyroqoro in4uni4yanbHoro xr4rJroBoro sa6y4onoro (ca4H6Horo rury).
Meroro rpoBeAeHHs canirapno-eui.qerraionoriqHoi orliHrpI rraarepianin

<Ey.uinnr.udrBo M€rJrorroBepxoBr4x 6araroxnaprr4pHr,rx )KurJroBHX 6y4nnxin 3a

aApecon: nyn. BzruHeBa n rur. Vrcpainxa O6yxiecrxoro pafiony Kziscrroi o6nacri> e

BcraHoBJreHH.rr ix ni4uoniAnocri BuMoraM canirapuoro 3aKoHoAaBcrBa Yxpainra y
:n'rsxy a ix poavriuleuusu uo6nrE:y craporo rr,ricrxoro KJraAoBrlrrla.

Bianosi.qHo ,qo cr.88 BoAnoro KoAeKcy Yxpainz Anfl p.Cryrna upn6epexHa
3axHcHa cMyra nupr4Horo 25 tvtr rqo .qoTpr,lMyeTbcr.

Bianosi.qHo Ao cr. 89 Bo,qnoro KoAeKcy YrpaiHra ra ,{o4arKy J\b 13 <<BralrorH

Ao BoAooxopoHHr.rx 3oH BoAHrax o6'errin> [ClI J\b 173-96 npz6epexHi gaxucHr

cMyrl{ y3AoBX pivox ra HaBKoJro eo.qofiN,r e [plrpoAooxopoHHo]o repr,rropiero :
pexI4MoM o6rraexesol rocnoAapcrxoi 4ixmuocri, u{o B AaHoMy Br,rrraAKy

AOTpr4Myerbcq.
Bi4nonigno Ao AosiAxlr KII <<CneqianisosaHe ui4upzeucrBo <<PnryarrrHa

cnyx6a YxpaiHcrroi Micrroi pa4u>> (tosiara sia 01.03.2021 p.) repraropix
KJIaAoBI4ITIa uoAireHa Ha Airruru sriAHo 3 3arBepA)KeHoro rrJraH-cxeMoro uepio4in
rloxoBaHHx. [inanxa KnaAoBr4rla i\b 4 e naircrapiuroro, uepio4 r]oxoBaHb Aaryerbcr 3

rinqs I9}}-xporin uo 1990-ri poxu. Ha 4inrHKax KJraAoBr.ruIa ],,1b 1, 2,3,3-A uepio4
IIoxoBaHHr ni46ynaBc.rr 3 90-x Ao noqarrcy 2000 poria. lIieAeHHa Mexa KJraAoBHrrIa

3Haxo.qllTbct Ha siAcraHi 88,18 rra niA naitltmxqoro 3arrpoeKToBaHoro )Kr4TJroBoro

6y4Hnry.
Ynronuo HoBe KnaAoBr{rrle 3 HoMepauu 4ilxHor 5, 6,7,7-A,8, 8-A,9,9-A, 10

uepio4 rloxoBaHHfl, Ha lalaiir repuropii Brrule3a3HarreHux Ain-flHor ni46yeaerbc{ 3

noqarKy 2000 porin rro rerrepiurHifi qac i 3HaxoAlrrbeflHa ei4craui 359,I8 M csoero
uin4euHoro Me)KeIo ni4 Hafi6nuxqoro 3arrpoeKToBaHoro xrr4TJroBoro 6yAraHry.

3ri4no 3 rIpoeKTHrIMI4 naarepianaMr.r, Tepuropix KnaAoBr{rqa rycro o3eneHeHa
BI{COKOpOCJII{MLI Ta IXHpOKOJII4CT.TIHrTMT4 AepeBaMH Ta Kyrr{aMrr, rro BCbOMy [epr4MeTpy
KJIaAoBI{uIa HassHi icHyrovi AepeBa ra Kyrrli, qo ni4oxpeuJrrcrorb uaftltuxty
icnyrovy in4zni4yanrHy xI{TnoBy sa6y4oey sil KJraAoBr,rrIa ra He crBoprororb
[crlxoJloriqHoro HaBaHTaxeHHr Anr rueurxanqin npuneruroi icuyrovoi Ta
repcneKrueHoi )Kr4TJroBoi aa6y4onv.

Bi4uoni4no Ao rrr4HHrrx <r{epxanuux cauirapuux [paBlrn [naHyBaHHq ra
sa6y4onra HaceneHl{x nyurrin. ACn Ns 173-96), 3arBepAxreHr{x HaKa3oM
MO3 VrpaiHra nia 19.06.1996 p. J\b 173, zapeecrpoBaHr{M B MiH'rocri Vrpainu nig



24.07.1996 p. llb 3791140\ Arrn Arroqt4x KnaAoBr4rrl rpaAuqifiHoro rroxoBaHHr C33
craHoBllu 300 rnr (n. 5.6 ra,{o4aror J\& 4), qo AorprlMye Br4Morpr Arrfl, nosoi qacrrrHl{

rraicrxoro KJraAoBr.rqa rvr. Yxpainxa. (DaxrnrrHa ni4craHr craHoBHTs 359,18 u.
3ri.qno s ,{epxaBHr4Mr{ caHirapuzrraH HopMaMH <firieHi.rHi Br4MorH rrloAo

o6laurrynarHrF.s. i yrprarraaHH{ KJraAoBLrrq B HaceJreHr{x rryHKrax Yxpainu. [canlliH
2.2.2.028-99>>, 3arBepA)KeHr{x rrocraHoBoro foroeHoro Aep)KaBuoro caHirapHoro
nixapx Vrcpainr.r nia 01 .07 .1999 p. Jlb 28 (n 3.12) posuip C33 anq crapr{x (sarprarrEx)
uicrxux Kna.qoBI4IrI (tto sariHqeHHro KJraAoBHrrIHoro uepioay) Ao )KHTJToBHX

6y4inenr craHoBr.rrb 50 u, Iqo Aorpr4Myerbcr. @arru.rHa si.qcraHr craHoBrrrb
88,18 vr.

3ri.qno s AosiAxoro HaAaHoro Vrpaiucrxul,r BoAorrpoBiAno-rauarisarlifiHraNa
ni4npIEeucrBoM (nia 02.03.2021 p. J\b 75) nepe46aveuo BoAorrocraqaHHs. is
cBepAnoBr4Hr4 CinolaancbKoro ropr43oHry repraropi.r trepcneKTusHoi xnuonoi
aa6y4onu no ByJr. Buurresifi B M. YrpaiHra O6yxincrKoro pafioHy Kraiscxoi
o6racri. Bi.qnoei,{Ho Ao [CanlIiH 2.2.2.028-99 n. 3.6 po:rr,riulennx 3a3HaqeHr..rx

apresiancbKllx cBepAnoBuH rroBlrHHi 6yru ni44aneni na ni.qcraHb 500 u aiA vrexi
repzropii tuicrrzx KJIaAoBLrq. 3a rroKa3HHKaMr4 qxocri Ta 6esne.{Hocri BoAa

IIoBI{HHa niAuoniAaru Aep)KaBHLIM cauirapuurra npaBr4JraM i Hopuarra <firieHi.rHi
BHMoTI{ Ao BoAr{ nrarHoi, npri3Hat{enoi Aus cro)Kr{BaHHr nroAprHoro. [CanniH2.2.4-
171-10), 3arBepAxreHux HaKa3oM MO3 Vxpainu sia 12.05.2010 p. J\b 400,
3apeecrpoBaHraM B Minicrepcrni rocrraqii Yrcpaiun sil 0I.07.2010 p. 3a J1b

4521 17 7 47 (tafi - ACanfIiH 2.2.4-1 7 1 - 1 0).
Taxuu qLIHoM, po:uirqeHH.fi nepclerrunHoi )ru4TJroBoi :a6y4onvr Ha 3eMeJrbHlrx

Air-f,Hrax (xa4acrponi nol,rep u 3223 1 5 1 000 :0 1 :0 1 4: 003 3, 32231 5 1 000 : 0 1 :0 1 4:004 1,

3223151000:0l:014:0042, 3223151000:01 :014:0043, 3223151000:0l:014:0044,
3223151000:01:014:0049, 3223151000:01:014:0050, 3223151000:01:014:0051,
3223151000:01:014:0052, 3223151000:01:014:0053, 3223151000:01 :014:0054,
3223151000:01:014:0055, 3223151000:01 :014:0056, 3223151000:01:014:0057,
3223151000:01:014:0058, 3223151000:01:014:0059, 3223151000:01:014:0060,
3223151000:01:014:0061, 3223151000:0l:014:0062) opienronaHorc 3aranbHoro
unotrlerc 3,0 ra s IliruosuM rIpI{3HarreHH.rrM - AIrr 6y4innuqrsa i o6cnyronyBaHHf,
)KI4TJIoBI4x 6y4unxia, rocrroAapcbKnx 6y4inenr i cuopyg ) flKa po3TarrroBaHa 3a
aApecorc: nyn. Baurnenifi n rr,r. Yrpainra O6yxiscrroro pafiony Kuincrrcoi o6nacri, i
ororleHa icnyro.roro iH4uni4yanbHoro )Kr{TJroBoro sa6y4onoo, 3 siAAareHHxrvr eig
Hafi6rnx.roi uexi craporo (sarcpuroro) KJraAoBr4rrIa rvr. Yxpaiura Ha ni4craHr
88,18 M, IrIo AorpeIMye HopMarprBHy C33 y 50 ru, s ni44aneHH{M nia nafi6rux.roi
rraeNi HoBoro uicrxoro KnaAoBr,rqa rvr. YrpaiHKa Ha ni4craHr 359,18 u, rqo AorplrMye
HopMarllBuy C33 y 300 M, 3 o3eJIeHeHHf,M no ncifi unorqi Ta repr4Merpy craporo
KnaAoBI4IrIa (Haxnni icHyro.ri AepeBa ra Kyrr{i) ra fioro C33 (repHropix 3

BI4coKopocJIIlMH lxl4poKoJlLrcrflHuMvr AepeBaMr4 Ta KyrrIaMH), ulo cnyrye 3MeHrueHHro
rlcl{xoJlori.IHoro HaBaHTaxeHHq Anfl ueruranqin icnylovoi npprnerJroi ra
3a[poeKTosaHoi xI{TJIoBoi sa6y4oru, is sa6e3reqeHHrrM BoAoro rapaHToBanoi sxocri
3a ACaHIIiH 2.2.4-17I-20I0 (4oni4rca YxpaiucrKoro BoAonpoBi4no-
xanari:aqifinoro ui4uplaenacrna ni4 02.03.2021 p. llb 75) za yMoBr4 poarvrirqennr
apre:iancbKl{x cBepAJIoBLrH Ha ni4craHi 500 M nia uexi repraropii uicrxux
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BucHonorc:
MilrlOtroBepxoBHX

KnaAoBI,Iq, trIo Aorpr{My€ Br{MorH [CanlIiH 2.2.2.028-99, He ropyrryBarr.rMe
caHirapuo-ririeni.rHi yrraonu MerxKaHrlin aanpoeKroBaHoi repuropii nepcnercrusHoi
xuuonoi sa6y4oua 3 oAHoro 6ory, Ta He nopyrryBarrMe pe)KHM ni4ni4ynaHHr
KnaAoBLIqa - 3 iHuroro ra siAnosi4ae nnlaoraM ACanIIiH 2.2.2.028-99, [CanlIiH
2.2.4-17l-2010, ACn Ib 173-96 ra IEH 8.2.2-12:2079 <<flnanyBaHHr i sa6y4ona
repnropib>.

Eepyvra Ao yBaru BHrrIeBr4KJraAeHe, uarepialu "EyAinuurlrBo
0afaToKBapTr4pHrrx )KHTJroBlrx 6y4HHrin 3a aApecorc:

Hiscrxoi o6racri" n .{acrraHiByJr. bprruHeE

oyArBHr{rITBa

Burunesa s
M€UIOIIOBepXOBI,IX OaraTOKBapTpIpHI,IX X{LITJIOBHX Oy,qI4HKlB, f,Kl

nr. YxpaiHxa O6yxiBcbKoro pafiony K

eiAAareHi nil Hafi6nux.roi lrexi craporo (:arpnroro) uicrroro KJraAoBr,rqa
ira. VrpainKa Ha niAcranr 88,18 M, rrlo .qorptrMye HopMaruBny C33 y 50 u, ra ni4
nafi6mx.Ioi Naexi HoBoro rraicrroro KnaAoBlrrqa rra. VrpaiHxa Ha niAcranr 359,18 rvr,

qo AorprMye HopMarrIBHy C33 y 300 rra, is sa6esue.reHH.rrM rrepcrreKT[auoi
xnuosoi :a6y4onu BoAoro rapanronanoi srcocri 3a ACaHIIiH 2.2.4-I1I-20I0
(4oni4xa VxpaincrKoro Bo.qorpoBi4uo-rauarisaqifiHoro ni4uprEeucrna nia
02.03.2021 p.J\b 75) za yMoBLI poruiqenH.r apre:iascrxoi cBepAnoBvrHvrHa ni4craHi
500 na sil Iuexi uicrxHx Kna.qoBrrrrl u. Vrpaiuxa, ni4noni4arou BHMoraM
canirapHoro 3aKoHoAaBcrBa YxpaiHu.

3as. ra6oparopii ririeHu rnaHyBaHHt
ra sa6y4oBr{ HaceJreuux l,ricqr
AvAv (u 5 rlAlVltly), AOKTOp MeAr4rrHr,rx

crapruuir Hayxonufi cuiapo6irHzx,
df3 HAMHY>>, HayK,

nixap -ririeHicr nnuloi rcnzuri Siraqifi Hoi rareropii

Hayronrafi cninpo6iruur
KaHAr{Aar 6iorori.rHr,rx HayK

Hayxonufi cninpo6irnux

B.M. Maxnror

C.M. Mornmunfi

C.O.MenbHrlqeHKo



AEP}ItABHA
dHCTpITvr TPOMAACbKOTO

YCTAHOBA
3.4OPOB'fl inr. O.M. MAP3€€BA

HAUIOHAIbHOI AKAAEMTI VtnAnrIHpIX HAyK yKPA'rrrI.I>

na Ns si.{

02W4, n. Knib, ry.rr. Ilonyqpenrar 50 re.n"559-7173;rer./Sarcc51915-28; ail:usch@usch.kiev.ua

llpunarnifi oco6i Xexe.rrr A.M.
u. Murconate, eyn. Konodnsua, 10, rce.4.;

08720

Illase31111fi Apreue Mnno"rrafioBnqy!

,{epxannoro ycraHoBorc (IHcrr.rryr rpoMaAcbKoro s4opon'x iu. O.M. Mapseeea
Harliona.rrrnoi aKaAeMii MeAr4qHr.rx HayK Vrpainu> Ha ni4crani 3aKoHiB Yrpaiur,r dlpo
3a6e3nerreHnf, cauirapnoro ra eui4enai.rHoro 6rarononyrva HaceJreHH.rr)) (cr.l2), dlpo
peryJlloBauns raicro6y4innoi gixruuocri> (cr. 41, uyur<r 4, ni4uyurc 6), HaKir3y MO3 Vrcpainn
si.q 09.02.2004 p. }..lb 70 <flpo HaAaHHf, Ay (If3 iu. O.M. Mapseena HAMHy) Qyurqift
rorosHoi Hayroooi ycraHoBI,I .{epxanuoi canirapno-eni4eruiorori.ruoi cnyx6z Vrpainz s
uldraHb ririeuu>>, CsiAollrsa }lb 0l eil22.ll.2018 p.s aKpeArrrarlii ycraHon ra oprauisaqifi na
rlpaBo [poBeAeHrul ririeniqHoro peI-JIaMeHTyBaHrur norenqifiuo ne6egue.rur4x Qarropin
xilriqHoro, 6ionoriuHoro ra QisravHoro roxoA)KeHnfl, Bvra:ae KouireroM 3 nlrraHr ririeHi.rHoro
pernaMeHryBaHHt MO3 Yrpaiun, sri4uo Jlt4cra-3BepHeHHf, rrpuBarHoi oco6ra Xexelr A.M. si4
17 .02.2021 p. 6ly. (nx.Ns4y <rr3 rrAMHy,, 021741 sit 17 .02.2021 p.) i 4oronoporvr siA 02.12.2020 p.
Ns 3531 rvrix Ay (If3 HAMHy)> i Xexenr A.M. rpoBeAeHo caHirapHo-eui4euionorivHy
oqinry rvrarepianin "By4inHzqrno MzrJrorroBepxoBt4x 6araroxsaprr,rpHr,rx )KrarJroBr,rx 6yAznrin sa
aApecorc: eyl. BuruHeBa B u. VrpaiHra O6yxincbKoro pafiony Krai'scrKoi o6lacri" (no6nzsy
aBrorapornoro CnoxuBqoro Kooreparnny <[Iorpi6oo).

3a p%yJlbraraMl{ upone4eHoi caHirapuo-eniAelaioaori.rHoi oqinr<H uarepialz
"Ey4innzqrno MaJlonoBepxoBr,rx 6araroroaprvpHr,rx )Kr,rrJroBux 6y.uuurin 3a aApecorc:
nyl. Buruuena B u. Vrpaihra O6yxincrroro pafiony Kri'ucrroi o6lacri" s nig4aleHHrM
3anpoelcoBaHl4x nafi6rnx.r[x xr4TJroBr,rx 6y.Uranrin Ha ni4cranr 35 si4 saxigHoi uexi
rpl4Jlernoro aBrorapax(Horo CK <florpi6or>, qo Aorpr4Mye HopMarusLurirposnrip caHirapHoro
po3plaBy y 15 na ni4 uepuroi ninii 30 Hafi6nLDKqrrx s6roKosauprx aBrorapaxie g rlryxlrMt4
roputMz, ni4orpeuneHl,Ix si4 ocuosnoi .racrr4nvr repuropii CK dlorpi6oo (Qar<ruvHa
oiAcraur 50 na sia uaft6luxqrx Axepen nzxugio - n'is4Hi Bopora AJrr anrouo6ila), 3

AorpI4MaHruIM HopMarIaBHoFo posnaipy caHirapuoro po3pr,rBy y 50 u ri4 gaxiAuoi ra cxi4noi
qacrl4H tepmopii CK <Ilorpi6oro, Ha rKr,rx po3TarrroBaHa ocHoBHa rilrricrr 3aKpr.rrr4x
aBTorapalKin (Qarrnvua ni4craHb cranonzrr 53,5 na siA uaft6rzx.rux rapaxin y saxi4uifi
uactutti, ta 180,5 rra y cxi4Hifi.ractuHi), ea yMoB Br{KoHaHrur yMoB rlboro BLrcHoBKy siAnoeiAae
Br,rMoraM qr4HHoro c auirapHoro 3 aKoHoAaBcrBa Vrpainra.

Bilnoei.qHo Eo n.2.4 ,{oronopy sir,02.12.2020 p. }lb 3531 ecs AoKyMeHra\is. ua[aHa Ha
po3r'JrtrA [oBepraerbcs 3aMosuLtKy y [oBHoMy o6crgi.

AoAarox: uayr<onufi soir npo pe3yJrbrarra po6ir ua9 ap rraipunr.

3 nonaroro

[npercrop Incruryry
Bvr.: Maxuror B.M., Morulrnafi C.M., Menrnrrenr<o C.O.

po6.rer. (044) 292-1 4-41
eg "7e
4\ ,/r

Cep4ror



Hagna ycraHoBll :,{epxanua ycrauoBa <<Inctutyr

(try <Irs HRtVtHy>)

E-mail : usch@usch.kiev.ua

Ceidot4meo eid 22.1 1.2018 p. J,lb}1 z arcpedumaqii ycmauoe ma opzauizaqiil ua npaeo npoeedeuun eieieuivnoeo

peencweHmylaHHt nomeHqirtuo ue6esnevuux Qarcmopie xiuivuoeo, diorcaiuuoeo ma Qizuuuozo noxodcrceuun, eudaue

Rouimemou 3 numaHb zieieuiuuoeo pezraMeHmyeauun MO3 Vrcpaihu

mct

Harcas Minicmepcmsa oxopoHu edopoe'n Vxpaiuu eid 09.02.2004 p. Ns 70 npo uadauun W df3 iM.O.M.Mapseeea

HAMHb) Qyux4iil eonoeuoi uayxooof ycmauoeu Miuicmepcmea oxopoHu sdopoe'n Vrcpainu 3 numaHb eieieuu

HAYKO BIritrI 3BIT TIPO PE3YJIbTATI4 POBIT CAHITAPHO.
ErrrIE Mr o Jr OIFIH O i E K C rrE P TUI3rr

MarepiaJrin <EyAinH[rITBo M€rflorroBepxoBr{x 6araroxnaprupnkrx xorrJloBI4x 6y4nnr<in
3a aApecoro: ByJr. BuurHena n rvr. YrpaiHra o6yxiBcbKoro pafioHy Kuincrroi
o6lacri > (uo6rursy aBrorap a)r(Horo Cuoxusqoro Koonep arLI By dlorp i6oo)

IIA B C TAHOBJIEHHfl BIATIOBIIHO CTI BIIMOIAM CAHITAPHOI O
3AKOHOAABCTBA vKPAinU

M 19 / 558 eid 03. 03. 2021 p.

Hoyrcoeuit saim npo p$ynbmqmu acmaHo*retHt. eidnoeiduocmi o6'erma eKcnepmu3u *uJvtozclJvt cauimapuozo

sqrcouodaecmea Vrcpo'inu nideomoeteuo ,\Y <IM iu. O.M. Mapseeea HAMI{VD ua nidcmqei eaxouia Vrcpaiuu <IIpo
sa6esneveuun cauimapuoeo ma enideMivuoeo 1taeonotyvvt HaceneHHfl> (cm.12), <IIpo peeyatoeauun uicmo6ydieuoi
dimouocmi> (cm.4l, nyHKm 4, nidnyurcm 6) ma seiduo 3 rucmoM ep. )Kecrcenu A.M. eid 02.12.2020p. 6/u (ex.Nesvon

HAMHqD 02/441 eid 17.02.2021p.) na dozoeopy eid 02.12.2020 p. l,lb 3531 uicrc ,\Y df) HAMIIV)) i )Kecrcerc A.M.

Ha posrnxA HaAaHo:

1. Marepianu <EyAisHuqrso M€rJronoBepxoBr{x 6araroreaprrlpHI4x xLTrJIoBIrx

6y4raHrin 3a aApecorc: ByJr. BuuHeBa B u. Yrpaiuxa O6yxincrKoro paftory
Kuiscrrcoi o6nacri>> (no6nu:y aBrorapa)KHoro Cuoxlrs.{oro KooreparllBy
<florpi6oo).

2. Ilucr rp. Xexenb ApreMa MurorafioBktqa si!,02.12.2020p. 6/n (nx.j\bAy (rr3

HAMHy) 02144I nia 17.02.2021p.) rqoao rpoBeAeHHr caHirapHo-eni4elr,rionori.rHoi
oqiHKr,r MarepiaJrin <Ey4inHLrrIrBo M€llorroBepxoBLtx 6ararorsaprupHl{x }KkTrJIoBIlx

6ygunrin 3a aApecorc: Byr. BuruHeBa B u. Yrpainra O6yxincrKoro pafioHy
Kuincxoi o6nacri> (no6nusy aBrorapaxHoro Cuoxznqoro KooleparrlBy
<Ilorpi6oo).

3. Curyaqifina Kapra po3rarrryBanHs. repr{ropii Ey4inuzqrBo MztrrorroBepxoBtlx

6ararornaprkrpHr{x }KurJroBrrx 6yAnHrie sa aApecorc: ByJr. BkrrrrHeBa B M. yKpaiHra

O6yxiacrKoro pafioHy Kui'scrroi o6nacri, 3 HaHece:nvrvrvr caHirapHI,IMLI BiAcraHflMu
niA asrorapaxHoro Cnoxras.roro KooleparrrBy <Ilorpi6oo, HaAaHa rp. Xexenr
A.M. Jrr,rcroM nil 16.03 .202Ip.61n.

4. Bzrsr (iH4ercuufi HoMep 121764478 sia 2a.04.2020 p.) 3 AepxaBHoro
peecrpy peqoBr,rx rpaB Ha HepyxoMe MafiHo rrpo peecrparliro upana BrracHocri Ha

I
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3eMeJrbHy 4inaHxy (r<a4acrponrEft HoMep 3223151000:01:014:0033, qinroee
rplr3HaqeHHr Arrfl 6y4innuqrna i o6cnyroByBaHH.l )KrIrJIoBoro 6yAnHry,
rocroAapcbKLrx 6y4inenr i cuopy4 (upnca4u6ua 4inxHrca), 3ararbHa nrlolqa
0,01 ra).

5. Bursr (iH4ercrufi uorrrep 2014422209 r;ir, 24.02.2020 p.) s AepxaBHoro
peecrpy peqoBr,rx upaB Ha Hepyxoue uafino npo peecrpalliro npana sracHocri Ha

3eMenbHy linsurcy (ra4acrponufi HoMep 3223151000:0I:014:0049, qimose
npu3HarreHH.s Arrfl 6y4innzqrna i o6cnyroByBaHHt xl/trJloBoro 6y4ranrcy,

rocrroAapcbKr.rx 6ygineffi i cnopy4 (rrpuca4u6na 4inffrxa), 3araJrbHa rJrorqa
0,1246 ra).

6. Bnrsr (in4ercHzfi HoMep 201475272 nit 2a.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro
peecrpy peqoBr,rx rpaB Ha Hepyxoue uafino rpo peecrpaqiro npana sracHocri Ha

3eMerrbHy 4inxHry (ra4acrponufi HoMep 3223151000:01:014:0050, qilrone
nplr3HaqeHH.f, AJrf, 6yAinHuqrna i o6cnyroByBaHrrf, )IftIrJIoBoro 6y4nnrqy,

rocnoAapcbKrrx 6y4inenr i cuopy4 (npucaaudua 4irrma), 3araJlbHa rlnoula
0,1599 ra).

7. Bursr (in4erurzfi HoMep 201475651 nia 24.02.2020 p.) 3 Aepx(aBHoro
peecrpy peqoBr,rx upaB Ha Hepyxoue uafino rpo pe€crparliro npana sracHocri Ha

3eMerrbHy 4inxnxy (ra4acrponrEfi HoMep 3223151000:01:014:0051, qimoee
npr{3naqeHHr AIrfl 6yginnzqrna i o6cnyroByBaHH.f, )KLrrJroBoro 6y4znrqy,

rocroAapcbKtax 6y4inem i cuopy4 (npucagudua 4irxHra), 3ar€urbHa rrnoula
0,1268 ra).

8. Bzrsr (in4er<cnzfi HoMep 201473530 nil 24.02.2020 p.) 3 Aep)KaBHoro
peecrpy peqoBux npaB Ha Hepyxoue uafino rpo peecrparliro npana sracHocri Ha

3eMeJrbHy 4inrHrcy (r<a4acrponrafi HoMep 3223151000:01:014:0053, qinrose
lplr3HaqeHH{ Nrs, 6y4inHnqrna i o6cnyroByBaHHt )Ifl.ITJIoBoro 6yauutcy,
rocrroAapcbKlrx 6y4inenr i cuopy4 (npucayu6na 4irrrrra), 3ararrbHa rrnoula
0,1789 ra).

9. Bzrsr (in4ercnzfi HoMep 201462365 nia 2a.02.2020 p.) 3 AepxaBHoro
peecrpy peqoBr.rx rpaB Ha Hepyxoue uafino rpo peecrparliro upana sracuocri Ha

3eMenbHy 4inrHry (ra4acrponzfi HoMep 3223151000:01:014:0054, qimose
uplr3HaqeHHr Nrs, 6y4innnqrna i o6cryroByBaHH.rr xr{rnoBoro 6y4nnrcy,
rocnoAapcbKr{x 6y4inem i cnopy4 (rtpucaavr6ua 4irxuxa), 3araJrbHa rrnoula
0,149 ra).

10. Bzrsr (in4ercnzfi uouep 201464141 nia 24.02.2020 p.) s Aepx(aBHorc)
peecrpy peqoBLTX npaB Ha Hepyxoue uafiso npo peecrparliro upana sracHocri Ha

3eMerrbHy 4inxnrcy (ra4acrponufi HoMep 3223151000:01:014:0055, qimone
rpLI3HaqeHHt Anfl 6yAinnuurna i o6cnyroByBaHH.fl xerrJroBoro 6y4unrcy,
rocrroAapcbKr4x 6y4inenr i cnopy4 (npucagu6na 4inxHra), 3araJrbHa rrJrorqa
0,1961 ra).

11. Bnrsr (iH4er<crnfi uovrep 201470926 si!, 24.02.2020 p.) g Aep)KaBHoro
peecrpy peqoBr4x npaB Ha Hepyxoue uafiHo upo peecrparliro upana sracHocri Ha

3eMenbHy 4inxnrqy (ra4acrponufi HoMep 3223151000:01:014:0056, qimose
rIpLI3HaqeHHt AJrr 6y4inHzqrna i o6cryroByBaHHs xr{rJroBoro 6y4unrcy,
rocrroAapcbKr{x 6y4inem i cuopy4 (npncagu6ua girrHra), 3ar€urbHa nnoqa
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0,1741 ra).
12. Brnrsr (ingercrufi Horrrep 201432516 siq 24.02.2020 p.) s AepxaBHoro

peecrpy peqoBrdx trpaB Ha Hepyxoue vrafino npo peecrparliro upana nnacnocri na
3eMenbHy 4inxHrcy (ra4acrponzfi HoMep 3223151000:01:014:0057, qinrose
npr{3HaqeHHr Nrfl. 6y4innuqrna i o6cnyroByBaHHr )KLrrJroBoro 6y4unrcy,
rocroAapcbKr{x 6y4inenr i cuopy4 (npucaau6ua 4iranra), 3ararrbHa rrnoula
0,1799 ra).

13. Butgr (in4ercHurfi Horvrep 20L433962 nfu 24.02.2020 p.) g .{epxaBHoro
peecrpy peqoBux npaB Ha Hepyxoue uafino rpo peecrparliro upana sracHocri Ha

3eMenbHy 4inxury (ra4acrponzfi HoMep 3223151000:01:014:0058, qinrone
uplr3HaqeHHr AJrr 6yginnuqrna i o6cryroByBaHH.f, xurnoBoro 6y4uut<y,
rocrloAapcbKurx 6y4inenr i cuopy4 (rtpucagu6ua 4inxnra), 3araJrbHa rJrorqa
0,1422 ra).

14. Bursr (in4ercHzfi Horvrep 201433580 si!, 24.02.2020 p.) s Aepx(aBHoro
peecrpy peqoBr..rx rpaB Ha HepyxoMe rraafiHo rrpo peecrpaqiro rpaBa snacHocri Ha

3eMeJrbHy 4inxury (ra4acrponzfi HoMep 3223151000:01:014:0059, qimose
rplr3HaqeHHr AJrfl 6y4innuqrna i o6cryroByBaHHr xfl4rJroBoro 6ygunrq,
rocroAapcbKktx 6y4inenr i cnopy4 (npucagu6wa 4inanra), 3araJrbHa rirorqa
0,3167 ra).

15. Bursr (in4erurvfi uouep 201436581 sia 24.02.2020 p.) g Aep)r(aBHoro
peecrpy perroBI,IX npaB Ha Hepyxoue uaftno npo peecrparliro upana sracHocri Ha

3eMerlbHy 4inmrry (ra4acrponufi HoMep 3223151000:01:014:0060, qinrone
rpI43HaqeHHf, Alrfl, 6y4inuuqrna i o6crryroByBaHHr )KlrrJroBoro 6yAuHKI,
rocrloAapcbKrrx 6y4inenr i cnopy4 (rtpucaau6ua 4irrura), 3araJrbHa [Jrorqa
0,1548 ra).

16. Bntsr (in4ercnzfi Houep 201438677 si!, 24.02.2020 p.) s Aep)KaBnoro
peecrpy peqoBLIX upaB Ha Hepyxoue uafiHo rrpo peecrparliro upana sracHocri Ha

3eMerlblry 4inrrrry (ra.qacrponzfi HoMep 3223151000:01:014:0061, qilrone
rpu3HaqeHH.fl AIrfl 6yginnr,rqtna i o6cnyroByBaHHr )Kr{rJroBoro 6yaunrq,
rocnoAapcbKltx 6yginem i cnopy4 (npuca4u6Ha 4ilrnra), 3araJr6Ha nnoqa
0,1676 ra).

17. Bvrsr (in4excuuft novrep 201440119 rlin 24.02.2020 p.) g AepxaBHorc)
peecrpy peqoBLIX upaB Ha Hepyxoue uafiHo rrpo peecrpaqiro upaea sracHocri Ha
3eMeJIbHy ginrnrcy (ra4acrponnfi HoMep 3223151000:0I:014:0062, qimose
npLI3HaqeHH.f, Nrfl, 6y4innnqrna i o6crryroByBaHHr )r(r.rrJroBoro 6yauurcy,
rocuoAapcbKlrx 6y4inenr i cuopy4 (npucagu6ua ginxHxa), 3ararrbHa rrJrorqa
0,2277 ra),

18. AosiaKa IrIoAo BoAorocraqanHs. ra BoAoBiAseAeHHr rro Byir. Bvurrresifi s
u. Yrpaitrxa O6yxiacrKoro paftoHy KziscrKoi o6racri, Haqa:aa Yrpaincrrnu
BoAonpoBi4Ho-raHalisaqiftHurvr ui4npueucrBoM si.q 02.03 .202I p. Jls 75.

19. Jlncr rp. Xexeru Apreua Mzronafionrn.ra qoAo HaAaHH.f, AoAarKoBLrx
uarepialis ra in$oprraaqii: czryaqifiHa rapra po3rarryBaHrrr replrropii Ey4innrulrBo
MaJIorIoBepxoBI,Ix 6ararorsaprr,rpHr4x )Kr,rrJroBr4x 6y4unrin 3a aApecorc:
nyn. BuruHeBa B rra. YrpaiHra O6yxincrKoro pafiony Kziecsxoi o6nacri, 3

HaHeceHuMI{ caHirapnuun ni4cranxuu, is 3a3HarreHHsM n'is4in-nzis.qis



aBrorapaxHoro Cuoxzn.roro Kooreparr,rBy <florpi6oo; xapaKTepucrr4Ka ra
opienronna [oryxnicrr aBTorapa]Knoro Cuoxzn.roro Koorreparrany <<florpi6oro;
pe3ynbrarLr AocriAxenr uonirpx ra uryMy Ha rvreNi upoerronanoi za1yyonu;
3arrpoeKToeaHi 3axoAr{ rro 3HrDr(eHHro rrryMy Ha repraropii <EyainHkrrlrBa
M€lrrorroBepxoBLtx 6ararorsaprupHr4x xs4TJroBr4x 6y4unrin 3a aApecorc:
nyn. BuruHeBa n u. Vrpaiurca O6yxiBcbKoro pafiony Kziscrroi o6nacril>.

20. IlporoKon rrpoBeAeHHx 4ocri4x{eHb uonirpr HaceJreHux rraicqr Ha repuropii
6y,uinuuqrna MaJrorroBepxoBr.rx 6ararornaprlrpHLrx )KlrrnoBrlx 6y,uznrcin
(na. Yrpainxa nyr. Burunena), uaAanufi O6yxincrrravr pafiouuuvr si.q.qiror\a

na6oparopHlrx AocniAxeHr ,.{V <<KuiscbKufi OJIU MO3 VrpaiHn>, si.{ 10.02.2021p.
Ns 18.

2L flpororor rpoBeAeHrur AocniAxeur myrdy Ha repraropii 6y4inHlrrlrBa
MarlonoBepxoBkTx 6araroKsaprlrpHr4x )Kr4TJroBr4x 6y4znrin (u. Yrpainxa
nyn. BuruHena), uaAarruir O6yxincrrzrvr pafiouuzu ni44inorra ra6oparopHrrx
AocniAxeHr,{Y <<KuiscbKzft OJtrIMO3 Vrpainu>, ni4 10.02.202I p. Nt18.

22. @otouarepiann nisyamnoro o6crexeHn.f, repzropii 6yAinnzqrna
MuulorloBepxoBI4x 6ararorsaprlrpHr{x xr4TJroBr{x 6y,uzHrin (na. VrpaiHxa
nyr. Buunena) ra repr{ropii no nyn. flpuo3epHa (saxi4na Mexa repuropii - ueprua
rinig rapaNin Cuoxus.roro Kooreparr4By <florpi6or>), ua4ani rp.Xexenr A.M.

3a Ha4aHI{MLI Marepiarauu BcraHoBJreHo, rqo 6yainnuqrBo M€rJrorroBepxoBlrx
6ararornaprklpHl4x xI{TJIoB}rx 6y4zHrin 3anpoeKToBaHo Ha 3eMeJrbHkrx 4irxnrax
rp. Xexelr Aprelaa Mraronafionz.ra (ra4acrponi novrepu 3223151000:01:014:0033,
3223151000:01:014:0041, 3223151000:01:014:0042, 3223151000:01:014:0043,
3223151000:0l:014:0044, 3223151000:01:0),4:0049, 3223151000:01 :014:0050,
3223151000:01:014:0051, 3223151000:0l:014:0052, 3223151000:01:014:0053,
3223151000:01:014:0054, 3223151000:01:014:0055, 3223151000:01:014:0056,
3223151000:01:014:0057, 3223151000:01:014:0058, 3223151000:01:014:0059,
3223151000:01:014:0060, 3223151000:01:014:0061, 3223151000:01:014:0062)
opieHtonanoro 3araJrbHoro uJrorrlerc 3,0 ra, .nri posrauronani 3a aApecorc:
nyn. Bzulnesifi n rvr. Yrpainra O6yxincbKoro pafiony Kzi'ncrroi o6lacri.

I{imone [pn3HaqeHH.f, 3a3HaqeHl{x 3eMeJrbHr.rx 4inxnoK - AJrs 6ylisHzrlrsa i
o6cnyronyBaHH{ )KllrnoBoro 6y4rnnrqy, rocroAapcbKr4x 6y4ineru i cuopy4
(rryuca4n6ua 4inrrrra) ni4uori4Ho Ao Br.rrrrin s 4epxaBHoro peecrpy pearoBax rrpaB
Ha HepyxoMe uafino rpo peecrpaqiro npaBa BnacHocri (in4ercri HoMepn:
Ng2014422209 ei4 24.02.2020 p., J1b 201475272 nit, 24.02.2020 p., l',lb 201475651
sir,24.02.2020 p., Ns 201473530 nia 24.02.2020 p., Ne 201462365 nia 24,02.2020 p.,
Ilb 201464141 nfu24.02.2020 p., Ns 201470926 sil 24.02.2020 p., Jl|b 201432516 sia
24.02.2020 p., Ne 201433962 sir, 24.02.2020 p., Ib 201433580 sia 24.02.2020 p.,
J\b 201436581 nia 24.02.2020 p., l,,lb 201438677 nis24.02.2020 p., l\b 201440119 sia
24.02.2020 p.).

Tepuropir 6y4inHzqrna M€ulonoBepxoBr{x 6ararorBaprr4pHr4x )Kr{rJroBr{x
6y4I,rnrin (aani - reprrropir uepcnerrunnoi xuuonoi sa6yaoyu) poerauroBaHa 3a
aApecorc: nyl. Butunesifi n rra. Yrpainra O6yxiBcbKoro pafiony Kui'ncrroi o6nacri i
Mex(ye: na uisHo.Ii - 6e:uocepeAHbo 3 repr{ropiero icuyrouoro in4uni4yarrbHoro
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)KrlrJroBoro 6yauut<y, Aani 3 ByJr. flpuosepna Ha nporunexuifi croponi 3

nait6 nux.rorc icHyrouoro iH4r,rni4yamHolo xurJloBoro s a6y4onoro (ca4n6Horo rnny),
Aani is 3eJreHoro 3oHoro (cocuonufi 6ip); Ha uinuivnovry cxoAi ra cxo4i 3

nyr. flpzo3epHa, AaJri s saxiAHorc Mex(erc repuropii rapaxHoro Cuoxzn.roro

ni,u
Kooneparuny <<florpi6oo (aani - CK <Iorpe6or>>), ma sBlrfle co6oro uyxi topqi

ei,ucraHi HAI{OJITDKIILIX CXI,IIHITIXrauiranrHr,rx rapaxin (nepura ninir) na ni4craui 35 u niA lnaitCtrux.rux 6 cxi4Hrx
ToprleBLrx Qaca4in oKpeMo po3TarrroBaHr{x M€l[o[oBepxoB]IX 6ararorsaprupHrtx
xlrrJroBrrx 6y4ranrcin, iHrui lyguurcu 3HaxoAtrbcs Ha siAcmHi 70-120 M; Ha

nin4eunorr,ry cxoAi 3 ByJr. BzruHena, Aarri g uafi6nmKqorc icHyrouoro

inluei.qyarbHoK) )r(r.rrJroBoro sa6y4onorc (ca4u6Horo ruIrry); Ha nislHi 3

nyl. BuruHeBa, Aani g naft6nuxqoK) icnyrouoro in.qzsiayanbHoro xLITJIoBoro

sa6y4onoro (cagu6Horo runy); Ha nisAeHHoMy saxoAi ra 3axoAi - s 6eperonoro
nisiero (ryunrone ni4ralpKeHHr piurz) p. Cryrna na siAcraui25 rtt nia ypisy BoALr;

Ha nieHi.rHoMy gaxoAi - s 6eperonoro riniero (rynzrcone ni4raryxeHHs pi.Iru)
p. Cryrna Ha ni4craHi 25 tr nil ypi3y BoAu, Aani z :aair6rrwKrlorc iuryrouoro
inlueilyamHoro xlrrJroBoro 3a6yAoBoro (ca4z6Horo runy).

Meroro rpoBeAeHHr canirapno-euiAeruionori.rHoi oqiHrcz vratepianin

"Ey4innurlrBo M€lJrorroBepxoBrrx 6ararorsaprllpHLIx )ItI4TJIoBax 6ygunrin 3a

aApecorc: nyl. BuruHeBa n na. Yrpainra O6yxiBcbKoro pafiony Kziscrroi o6lacri" e

BcraHoBJreHHfl ix siAnonigHocri BrlMoraM cauirapnoro 3aKoHOAaBcrBa Yrqpainu y
sn'lsrcy s ik posuirqenHrrvr no6nnsy rapa)KHoro Cuoxlrn.roro Koorreparl4By

dlorpi6oo.
3a saAasr{Mr{ Marepiarauz (nzcr rp. Xexenr A.M. Bil 16.03.2021p.6/u) CK

<florpi6oK)) 3acHoriarruir y 1989 p. i rvrae opieuronuy rrory)ruicm na 928 rerr<oBLIX

asroNao6idn i posuiqeuuft na geuenrnifi .qirsnqi upxuoryrnoi sursrHyroi Qoprr,ru
(opienronni po:rraipn t43,5x244 *), rroB3AoB)KHborc cropoHorc B3AoBx ByJI.

ButuHeea ra KoporKorc B3AoB)K ByJr. llpuosepna - si cropoHl,I 3aupoeKToBaHoro
6ygienzqrna. 3asHa.reHi in4rani.4yamni xauiramni 6y4inni rapaxir qacrKoBo

BlrKoprrcroByrorbcr He 3a rpr,r3HaqeHHrM - rK KoMoprr (uorpi6) 4nr r6epiraHns
onouin, Qpyxrin ra pevefi AoMaruHboro rocnoAapcrBa, qacrl{Ha Arrfl. s6epiranna
ix4zni4yanbHoro anrouo6irs.

Bi4uoni4no Ao czryaqifiuoi Kaprr{ gaxiAna Mexa 3eMeJrbHoi Aingrt z
aBrorapaxHoro CK dlorpi6on>, sra siAAarreHa y rnu6zny nil 3arlpoeKronaHoi
xzuonoi sa6y4onu na 35 M, BKJrK)rrae 30 in4r,rni4yanbHl4x 3aKpLIrLrx aerorapaxin
(ueprua liHis - B3AoB)K nynzqi) 3 rJryxrtMr4 roprlrMz (6es rapaxcHLlx nircoH) ra
n'is,qauu, opienronaHvrMvr is uporunexnoi siA xlrrroBLrx 6y4inenr cropoHl4, IrIo
norpe6ye caHirapnoro po3prrBy y 15 vr (up" Hopvraruenifi rimrocri 11-50
aeroNao6irin), qo y AaHoMy Br4naAKy AorpkrMyerrcx. fleprua niHis g6rorosaHzx
rapaNin CK <florpi6oro> 3HaxoArrbc.f, ni4orpevureHo nil ocrosHoi v.acrvrnu
repr,rropii rapaKa i po:nriqeui napaneJrbno nyr. flpzo3epHa - ro trrexi saxi4Hoi
.rracrvrHu repuropii, Marorb rnyxi ropqi si croporuE nynuqi, ix n'is4u (4xepeno
nuru4in nia anrorrao6iu) 3HaxoALtrbcr is nnyrpiuuroi 4noponoi .rLacrvrnu i
nig4aneHi na niAcraur 50 rra niA cxiAurEx Hryxux ropqin :aafi6tmxqux xrrrJIoBrIX
6y4unrin. Cyqilrna dniq rapaxin nepuoi niuii Br.rKoHye poJrb rrryMo3axI4cHoro



eKpaHy, rqo eKpaHye BHyrpinnifi 4nopoazfi uryM rrpll MaHenpynauni rpaHcrlopry Ha

repuropii CK dlorpi6oo.
OurosHa rilsxicrr inryreilyarbHr/tx 3aKpI{rrIX aBroraparis CK <florpi6or>

3HaxoAnrbcflHaniAcraui 6inrrue 50 rra ni4 sanpoeKToBaHoi xnuonoi sa6y4onu.
Tepuropis CK <Ilorpi6op) yMoBHo noginxerbct na 4ni rlacrrHl4 saxi4ny i

cxi4ny, B .f,Kkrx po3TarrroBaHa ocHonsa rimricrr rapaxin - opieuroBHo uo 450
asroMicrlb B KoxHifi .racrlrHi. Y gaxiaHifi .racruui rapaxi po:rauonasi pr^yalrru (7

prgin iz 2-rta g6roroeaHr4Mlr rapaxaMr.r i o4un psA rapax(is no uinni.rHifi uexi
repnropii reprreHAr{KyJrrpHo Ao ByJr. llpuosepna s siAAarIeHH.f,M rJlyxux topqin
nafi6nuxrrr4x rapa)Kia (13 urr) na ni4craHr 53,5 rra siA cxiAHux ropuin uair6iluxcnx
xurJroBux 6y4r.tmin ra Ha eiAcraHr 164,5 rra siA nafiniAAanenirulx y qifi qacruni
rapaNin. V cxi.qnifi.racruHi repnropii CK <florpi6oo rapaNi s urani posraruonaHi

anarori.rHo 3 rroflepeAnirr,ru pflAavr:a - ro oaHifi ninii, i rarox repleHALIKyJItpHo Ao
ByJr. flpnosepHa r ni44arreHHrM nail6nuxqux rapaNin na niAcranr 180,5 Lr siA
ropqin nafi6mxqnx )Kr{rJroBr{x 6y,uunrin ra Ha niAcranr 278,3 vr sia
nafini44anenimnx y qifi .racrzHi rapaxin.

Ha repzropii CK <florpi6oK) nepeA6a.reHo 2 n'i'sAHi rpyrn: ocHosHrfi saigA-

nnigA - si cropoHu ByJr. flpuosepua sa niAcrani 275 nr siA repzropii repcrleKrusnoi
xurnosoi :a6ygonz; sanaclar4ir - sa niAcrani 50 rvr (nvcr rp. XeNenr A.M. sia
16.03.2021p. 6/n), rqo ni4roni4ae n.5.29 <<.{epxanHux canirapHux npaBI4rI

rrJrarryBaHHr ra sa6y,qonn HaceJreHkrx rrynrrin. ACII J\b 173-96), 3arBepAxeHux
HaKa3oM MO3VrpaiHu sil 19.06.1996p. Ns 173, 3apeecrpoBaHl{M B Min'rocri
Vrpainn rlfu24.07 .1996 p. Jllb 37911404 (aari - ACn Nr 173-96).

3riruro 3 HaAaHrrMlr Marepiaravru, cxiAsa Me)Ka 3arrpoeKToBaHoro 6y4inHnqtna
(si cropoHz CK dlorpi6oo) o6larxroBaHa sanigo6eroHHr4M rrapKaHoM Bllcororo
2,5 vr, repzropix (nzcr rp. XeNenr A.M. nia 16.03 .202Ip.61u).

Bpu<oayrouz na6rzxenict aBrorapaxHoro CK dlorpi6oo ra AIrfl
3MeHrrreHHf, ruri4nranoro B[Jrr{By cneqzQivnux sa6py4nroloqux peqoBkrH B

arrr,rocQepHoMy nonirpi Ta rlyr\,ry upu fioro eKcrrJryarallii na [pvJIerJIy )KrrrnoBy

ea6y4ony nporroHyerrcr cxi4Hy qacrr,rrry 3arpoeKroBaHoro 6y4innvllrBa o3eJIeHI{rLl

3 Br,rKopr,rcraHH.f,M pisHnx rnuis ra uopi4 AepeB Ta uarapHzria, qo MaK)rb

uyNronorJruHarovi, A$oAopyro.ri sracrusocri ra QiroHrIuAHy liro (4y6, KaIrIraH,
rvtrra, araqix, cocHa, flIrv:na, Tyfl Ta iHuri), uuprrHoro y rpr4 pflAr4, ulo niAuoniAatraue
n 5.12 ACn Ns 173-96.

BianosilHo Ao ,{o4arxy Ns 10 <<,{epNannux canirapHlrx rpaBr{il rJIarryBaHH.l ra
sa6y4onu HaceJreHrrx nynrrin. ACII }lb 173-96), 3arBeppKeHrrx HaKa3oM

MO3 Yrpainu sil 19.06.1996 p. Ns I73, zapeecrpoBaHr{M B Min'rocri VrpaiHz ni4
24.07.L996 p. Ns 379/1404, canirapni pospznu nig Ha3eMHux rapaxin TIeTKoBLIX

asroNao6iris craHoBJrrrb: nprE rimrocri 11-50 MarulrHoMicqr - 15 rr,r Ao )KLITJIoBzx

6y4unrin, ulo AorplrMyerbcf, Arf, neptuoi niuii - 30 saft6Jrlr)Krrrx rapaxin 3 rnyxLrMlr
roprlrMr4 (6ea rapar(Hr{x niron) ra n'is4avru, opieHroBaHI4MI{ is nporurexnoi siA
)KurJroButx 6y4inem cropoHlr (flpnr"rirra 3 ICII Ns 173-96, rKoro Ao3Bonterbc.f,
cKopoqeHHf, Ha 25 o 

), mi posrraiuleui no eaxi4Hifi rr,rexi rcpr,rropii CK <Ilorpi6oo i
ni4orpeuneui nig ocnonnoi Lracrv:ar4 repuropii. @arrz.rrra siAcraHb craHoBr{rr 50 rra

nia ix nxi4Hnx ABopoBux rpyr (4xepeno nzru4in eiA anro\do6iu) 135 u ni.q ix
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rrryxrdx roprliB/ Ao cxiAHr{x rlryxux roprliB laair6tmxql{x xsIrJIoBI{x 6y4uurin. flpz
rinrrcocri MarrrLrHoMicqr 300 i 6inrue canirapHzfi po:pzn craHoBl{rb 50 rvr .qo

xLrrJroBrrx 6ygunrie, qo Aorpr4Myerbcfl. Anfl. ocHoBHI{x gaxiAHoi ra cxiAnoi qacrun

repzropii CK <Ilorpi6or>, Ha rKux po3raruoBauo opienroBHo no 450 uarunnouicqr
n roxnifi.racrzHi. @arrz.rHa ni4cranb craHoBr4rr 53,5 rr,r siA :eraft6tuxuux rapaxin
saxiAHoi .lracrunrr (ra 164,5 rnr niA nafini44areniurux y qifi .racruHi rapaxin) 4o
nafi6luxqux xlrrJroBr{x 6y.uumin ra 180,5 vr siA Hafi6nnx.Inx rapa)Kis cxiAHoi

'iracrunvr (ra 278,3 na ni4 HafisiAAaneniruux y qifi qacrzHi rapaxin) Ao uafi6ru4xrlltx
xr.rTJroBlrx 6y4znrin.

Bpaxonyroqu cneqnQixy uicro6y4isHoi curyaqii, a caMe na6rzxenicrr aBro
rapaKHoro CK <llorpi6oo Ao rrepcrerrusHoi sa6y4onz ra 3 Meroro BcraHoBJIeHH.f,

ni4cyruocri nulnny QynrqioHyBaHHr 3a3HarreHoro o6'erra Ha rpuneruly repzropiro,
O6yxincrrnrr,r pafioHHLTM siginola na6oparopHLlx AocnigxeHr r{V <Kuiscrrzfi OJIII
MO3 Yrpainlu 6ytm npoBeAeHi ,qocrillr(eHur aruocQepHoro nouirpx ra
aKycrr,rqHoro pelKr4My Ha repuropii nepcnexrr{BHoro 6yaisHzqrBa MaJIorIoBepxoBI{x

6ararorsaprr4pHax xLrrJroBr{x 6y4unrin (rra. Yrpailma nyn. Bunnena).
3a pesynbraraMu Qarruunnx AocriANeHb arMocQepnoro nonirp.r (npororon

nil 10.02.202I p. J\b18) rouqeurpaqii sa6py4nroroqux peqoBI4H Ha uexi
Haft6mtxuoi nepcnerrusHoi xnrnosoi sa6y4onz craHoBuJrur; rrr4rry ueopraHiqHoro -
0,06 f.[t, 4iorcz.4y a3ory - 0,15 f,,Qt, oKcrrAy ByHIeqIo - 0,24 f.[q ulo B

)KoAHoMy pa3i He repeBr{rrlyBaJrvr firieHi.rHi peuaueHru Aouycrr4Moro nvricry
xiuiqnvx i 6ionori.rHzx pearoBr{H B arrr,rocQepHoMy uonirpi HaceJIeHI4x tuicqr,
3arBepAlKeni naxasorr,r MO3 Yrpainu ni4 14.0I.2020 p. J\b 52, ra siAuoniAarorr
Br.rMoraM ACn Ns 173-96 (n. 5.4).

OcrosHzMr{ A)KepeJraMr4 uryMy Ha repLrropii anrorapa)KHoro CK <llorpi6or>
e aBrorpaHcropT.

3a pesynbraraMr.r Qarrzvuux AocriAxeHb pinnin uryMy s soHi nuruny CK
<florpi6oo (na uexi nepcreKrusHoi xzrnosoi sa6y4onz), npone4eHux y AeHuufi
qac lo6u O6yxincrxuna pafionuuvr ni44inona ra6oparopHlrx AocniAxenr Ay
<<KuiscbKrEfi OJtrI MO3 YrpaiHu> (nporor<on siA 10.02.2021 p. Ns 18) acranoBJreHo,
qo eKsisaaenuri pinni 3ByKy He rrepeBuuryB€urlr Aorrycrr,rMi pinHi y 55.qEA .qm
AeHHoro qacy Ao6u i cranosunn 36 AEA, qo siAnosiAae Br{MoraM <<,{epNanuzx
canirapnux HopM Aorrycrr{MLrx pinnin urwy B upzuiqeHHrx xrdrJroBrrx ra
lpoMaAcbKrrx 6y4nnrin i na repnropii xurnosoi sa6yAonz>>, 3arBepAx(eHr4MLl

HaKa3oM MO3 Vrpainv siry22.02.2019 p. J,,lb 463, sapeecrpoBaHkrM B MiHicrepcrni
rocrzqii Yrcpainz sil 20.03.20I9p.J\b281133252 ra ACnNs 173-96 (,,{o4arox
r\b 16).

Bpaxonyrorrr4, rqo 6y4inHzqrBo M€llrorroBepxoBzx 6araroKBaprlrpHlrx )KLrrJroBLrx

6y4unrin 3a aApecorc: nyr. BuruHeBa B M. Yrcpainra O6yxincrKoro pafiorry
Kuincrxoi o6racri nnauyerbcfl. Ha yuimueuifi repraropii (: ycix cropiu iuryro.ri
o6'erru: in4uni.4yanbna ca4u6na za6yAoBa, anrorapaxnzfi CK dlorpi6oo) ra
nigcytHicrr inQopuaqii rloAo 3oHyBaHrur repuropii 3a3HaqeHoro 6y4inHzqrna
(cnoprunni, irponi, ni4uouznroni N,rafiAan.ruKu, roc[oAapcbKa 3oHa, naprorvricqr),
ga6egue.Ieuocri inconsqierc xr4TJroBr{x upzrrairqeHb, rlyrvro3axvcHrirx xapaKTeplrcrzK
6y4inenr ra nixon )Kr{rJroBr{x 6y4uurcis, cxiAHi Qaca4n rKlrx snepHeni y 6ir nyrzqi
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Ta Ha6lru)KeHoro aBTorapaxHoro CK <florpi6on>, nporroHyerbct 3anpoBaAxeHHt
HayKoBo -riri eHi.rHoro cynpoBoAy Ha erani [poeKTyB aH:as. 3€BHaqeHoro 6y4inHLI IIrBa
s pospo6roro canirapHo-eui4err,rionoriqnoi cr<naAosoi g Meroro crBopeHH.s 6esue.rHllx
yMoB xumeAisrurocri JrroArrHLI fi :6epexeHHf, rpoMaAcbKoro 3AopoB'.f,.

Tarzu qr{HoM, 6yainnnurBo MullonoBepxoB nx 6araroKBaprl4pHl4x xkITnoBI4x

6y4r.rnrcin Ha 3eMenbHkrx Ainrmax (ra4actponi uorvrepu 3223151000:01:014:0033,
3223151000:01:014:0041, 3223151000:01:014:0042, 3223151000:01:014:0043,
3223151000:01:014:0044, 3223151000:01:014:0049, 3223151000:01:014:0050,
3223151000:01:014:0051, 3223151000:01:014:0052, 3223151000:01:014:0053,
3223151000:01:014:0054, 3223151000:01:014:0055, 3223151000:01:014:0056,
3223151000:01:014:0057, 3223151000:01:014:0058, 3223151000:01:014:0059,
3223151000:01:014:0060, 3223151000:01:014:0061, 3223151000:01:014:0062)
opieHroaaHoro 3araJrbHoro rrJrorqero 3,0 ra g rlinroszN,r [pLr3HaqeHHtM AIrfl
6ylinHrEqrsa i o6cryronyBaHHs. )KLrrJroBLrx 6y.unnrin, rocnoAapcbKlrx 6y4ieem i
cropyA, 3a aApecoro: ByJr. BuruHena n vr. VrpaiHra O6yxiBcbKoro pafiony KuiscrKoi
o6nacri 3 Aorpr{MaHHrrM HopMarr.rBHoro posrvripy cauirapnoro po3puBy y 15 u nia
nepruoi ninii 30 nafi6nr)Kqrrx g6roronaHlrx aBrorapaxin 3 rJrlDorMlt roprlrMu (6es

rapaxHux niroH) Ta n'is,qauu, opieuroeaHr4Mr{ is uporurexnoi sil )KrrrJroBl{x

6y4inenr cropoHr.r (upzuirr<a 3 lCn I& 173-96), rrci posrraiqeni ni4oxpeureno ai4
ocHosHoi vacrrlnu repzropii CK <florpi6oro B3AoB)K nyr. flpzo3epHa ra eKpaHyrorb
nuyrpinuifi 4noponufi uryna rpn MaHeBpyBaHHi rpancnopry (Qarruvna siAcraHr
craHoBr,rrl 50 rra nil nafi6rnxqlrx Ax(epen nrruAie (n'is4ui Bopora AJr.f, aBroMo6iu)
/35 rra sil ix rJryxzx ropqir/ Ao cxiAHrx ropuiu uafi6nuxqrfrx )KrrrJroBnx 6y4znrcin), s
AorpLrMaHHrM HopMaruBHoro posrraipy canirapuoro po3pLrny y 50 rra ni4 saxiAHoi ra
cxi4Hoi qacruH repnropii CK <florpi6oK), Ha.f,Krrx po3rarrroBaHa ocHoeHa rcimricrr
3aKpr,rrlrx anrorapaxin - opieHroano ro 450 uarunnouicqr B roxnifi .racrzHi

(Qarrz.rua eiAcraHr craHoBt4rb 53,5 M sia :aair6trux.rux i 164,5 M sia
nafini4ganeHiruux rapaxia y saxi4uiirqacruui, ra 180,5 rra sil Hafi6nr,Drrrux i278,3 vr

ni.q HafisiAAareniurr{x rapoKin y cxi4nifi .racruni Ao :nafi6rru>t*tlrx cxiAuzx Qaca4in
3arlpoeKroBaHllx rolrJroBrrx 6y4nHrin), s 4orpuMaHHsx canirapuoi ni4cmni y 15 u
eiA s'igAHrrx lpyr CK dlorpi6oo (Qarrzuna niAcranr niA ocHoBHoro sais4y-nzis4y
craHoBlrrr 275 M ra 50 rra ni4 sauacHoro Ao nepcrerrznnoi xurJroBoi sa6y4oua), s

oropoA)KeHH.flM cxi4Hoi naexi 3aupoeKroBaHoro 6y4innuqrna (si cropoHlr CK
<florpi6on>) saniso6eronnuu napKaHoM BlrcoroK) 2,5 u (nzcr rp. xtexem A.M. sil
16.03.2021p. 6ln),3 o3eneHenHrM y cxi4uifi .racrzHi repzropii raupoerroBaHoro
6y.qisHuqrna (si cropoHld CK <florpi6oo) pisnnrnru rnrravrLr uopi4 AepeB, rrlo Marorb
IlryMonorJluuato.ti, Ae3oAopyro.ri sracrznocri, Qironqz4ny 4iro (sa npologlErliero
IucuEryry), ea pesynbraraMu HarypHux AocriANeHb He crBoprcBarkrMyrbcs. na vrexi
nair6tuxvoi nepcneKTrrBHoi xzrrlosoi sa6y4oBLr, rqo po3TarrroBana Ha saxoAi Ha

ni4craui 35 rvr ni4 rraexi aBrorapaxHoro CK <Ilorpi6on> (rnyxi ropqi s6roroeaHoro
pflAy rapaxin - nepma niHx) ra ni4 nafi6rlrN.rr,rx Axepen nuruAin Ha ei4crani 50 rra

sil nnyrpiruHix ABopoBr4x s'i'3Ais rapaxin, pinni sa6py4nennx arrvrocQepHoro
uonirpr BLIIqe firieni.rHlrx pernauenrin AonycrlrMoro nvricry xiuiqnnx i
6iorori.rnux peqoBI{H B atrraocQepHoMy uonirpi HaceJreH}rx uicqr, sarnep4xeHi
HaKa3oM MO3 YxpaiHu sig 14.01 .2020 p. J,{b 52, l1o niAuosiAae Br{Mor€rM ICnJ\b
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173-96 (n. 5.4), Ta pinHi ulyrlry Br{rrle AorrycrlrMl{x HopM sa <<,{epxanHI{MI,I

caHirapHzMr,r HopMaMLr AonycruMkrx pinnin uryMy a npurvrirqeHHtx )KIITJIoBLIx ra

fpoMaAcbKrrx 6y4zHxin i na repuropii )rotrJroBoi sa6y,4onu>, 3arBepAx(eHrIMI{

HaK€BoM MO3 Yrpainz si!, 22.02.2019 p. J',lb 463 ra ,.{CfINs 173-96 (,{o4aror
J\b 16), siAnoniAae BLrMoraM <<,{epxanHux cauirapnux rpaBLIrI rJIarryBaHHt ra
sa6yAonn HacerreHux rrynrrin. ACII }lb 173-96>> (u.5.4, n.5.I2, t.5.29, ,{o4arrcu
Ns 10 ra I\b 16).

Bpaxonyroqn, rlo 6yaisHr,rqrBo MarronoBepxoBr.rx 6araroKBaprllpHl{x }KLITJIoBIIx

6y4zurin 3a aApecorc: nyr. BzurHeBa B M. Yrpainra O6yxincrKoro paftony
Kuiscrroi o6nacri rrJraHyerbcfl. Ha yuinrHenifi repnropii ra ni4cyrnicrb Ha AaHoMy
erani in$oprraaqii uloAo 3oHyBaHH.fl repzropii 3EBHarIeHoro 6yAinHraurna,
ga6esue.renocri incongqiero xr{TJroBlrx npzruiqeHb, rrDrMo3axLIcHrIX xapaKTepl4cruK
6y4inenr ra siroH )rerrJroBklx 6yAnnrin, ra na6nraxenicru aBTorapa)KHoro CK
<<florpi6on>, rporroHyerbc.fl 3arrpoBaA)KeHHr HayKono-ririeni.rHoro cyupoBoAy Ha

eraui [poeKTyBanHfl.3a3HaqeHoro 6y4iaHr4rlTBa 3 Meroro crBopeHHs 6esueqHux yMoB

Numegixnrnocri JrroAr4Hrr fi s6epexeHH.f, lpoMaAcbKoro 3AopoB's.

Bucnonorc: Eepyu,r Ao yBarlr BLrrrIeBuKJraAeHe, rvrarepianra "ByAinuzllTBo
x{LrrJroBrrx 6y4znrin 3a aApecorc:M€lrrorroBepxoBrrx 6araror<saprlrpHLrx

nyn. BnuHeBa B u. Vrcpainra O6yxiacrKoro pafiouy Kui'ncrroi o6nacri" 3

ni4galeuH.rrM 3arrpoeKToBaHuxnair6r,.uxqr4x )Kr4TJroBr4x 6y4znrin ua niAcranr 35 sia
saxiAHoi rueNi npvJrenroro aBrorapaxHoro CK <dlorpi6on>, qo AorpklMye
HopMarrrBnzfi posuip caHirapHoro po3pr4By y 15 rr,r ni4 uepuroi riHii 30 nafi6rlDKrlLtx
g6norosaHux anrorapaxin 3 rJryxlrMr.r roprlsMrr, ni4orpenaJreHrrx nia ocnosHoi
-rracrkrnvr repuropii CK <florpi6oo (Qarruuua siAcraHr 50 vr sia Hafi6Jluxqnx
Axepen BuruAin - n'i's4ni Bopora AJUI aBTorrao6inx), 3 AorpLrMaHHrM HopMarI4BHoro
posrr,ripy canirapuoro po3prny y 50 rra ni4 saxi4noi ra cxiAHoi qacrzn repzropii CK
<<llorpi6on>, Ha rKux po3rarrroBaHa ocHoBHa rimricm 3aKpltrLtx anrorapaxia
(QarruvHa niAcraHb craHoBlru 53,5 Nr siA :naft6rruxqurx rapaxin y saxi4nift uacrnni,
Ta 180,5 u y cxi,qHifi vacruHi), 3a yMoB BLTKoHaHHT yMoB rlboro Br4cHoBKy

ni4uoni4ae Br4MoraM rruHHoro canirapHoro 3aKoHoAaBcrBa VrpaiHIa.

3an. na6oparopii ririesu rrJraHyBaHHt
ra sa6yAoBrr HaceJreHzx naicqr

,4y df3 HAMIfy), AoKrop MeAnqHLrx HayK,
craplunfi nayronufi cniepo6irHur,
nirap-ririenicr sruIoi rnaniQiraqiftnoi ra Maxnrorc

Hayrconzfi cuinpo6irnzr
-.KaHAHAaT OlOJrOflrrHrrX HayK Moru.rrrnnft

Hayronuft cninpo6irnnx C.O.Me.nbHrrrreHKo
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2. 3arvrosHnr pospo6nennr rrnaHy 3oHyBaHHt
qacrvruur repuropii

B[KoHaBqrlfi xouirer Yrpaincrroi rraicrroi palu
O6yxincrroro pafi ouy Kuincrxoi o6lacri

a
J. Pospo6uvr ilnauy 3oHyBaHrrt ,{epxanue ui4upueucrro

(YKPHAIIIIII4BIJIbEYA)

4. Crpor pospo6nennr nnaHy 3oHyBaHHf, 3nAHO 3 KarreHAapHrrM rrJraHoM Ao AoroBopy
J\s2 I 003 sin 15.02.2021

5. llepio4 po3paxyuKoBofo erarry 20 porin

B T.rr. rlepllloro eTarry 7 porin

6. BuxigHa uicro6yairHa AoKyr'renrarlis feHeparrbHr,rfi unan u. Yrpainra
Kni'scrroi o6nacri

7. Ocnonna Mera rrpoeKTy Brr3Haqr{Tr{ uexi gon (uigsoH) s o4uopiqnnuru
BI{IAA\IU Ta yMOBaMr,r BrrKOpI{CTaHHr Ta

BcraHoBJreunr uicro6y,uinnnx perJraMeuTin, rqo

Aircrr B Mexax rlktx 3oH (nigsou)

8. BzxigHi 4ani, y r.u. inxenepno-
ronorpa(fivnuft nnan

HalaroTbcs 3aMoBHlrKoM

9. YNaoel,r uepe4aui [poeKTy 3zrMoBH]rKy siAuoniAHo Ao AoroBopy 11b21003 ria
15.02.202r

10. OurosHi. snMorlr Ao (popruary npeAcraBneHHs
ruatepianin, qo nepeAarorbcr 3aMoBHr4Ky Ha

oflrvrrul{x noci-f,x

KpecneHHs rrepeAaroTbcr Ha onTlrqHoMy Hocil y
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