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Умовні позначення

Зони загальноміського центруГ-1

Невиробничі зони Г (громадські)

Ділові зониГ-2
Навчальні зониГ-3

Зони змішаної житлової забудови середньої
поверховості та громадської забудови

 Лікувальні зониГ-5
Торгівельні зониГ-6

Садибна забудоваЖ-1

Житлові зони Ж

Ж-3

Зони змішаної забудовиЖ-5

Ландшафтно-рекреаційні зони  Р

Рекреаційні зони активного відпочинку

Зони  озеленених територій загального
користування

Р-2
Р-3

Зони транспортної залізничної
інфраструктури

Зони транспортної інфраструкрури ТР

Зони іншої транспортної інфраструктури

Зони інженерної інфраструкрури ІН

ТР-1

ТР-2

Зони об'єктів електромережіІН-1
Зони об'єктів інших мережІН-2

Проектні торгівельні зониПГ-6

ПЖ-1
Проектні зони змішаної забудовиПЖ-5

Проектні зони садибної забудови

ПТР-2 Проектовані зони іншої транспортної
інфраструктури

Комунально-складські зони КС

Зони розміщення об 'єктів 3-класу санітарної класифікаціїКС-3
Зони розміщення об 'єктів 4-класу санітарної класифікаціїКС-4
Зони розміщення об 'єктів 5-класу санітарної класифікаціїКС-5

Виробничі зони В

В-3

Зони інших спеціальних об 'єктів

В-4

В-5

С-1

Спеціальні зони С

С-2

Зони підприємств ІІІ класу шкідливості

Зони підприємств І V класу шкідливості

Зони підприємств V класу шкідливості

Зони військових містечок , пенітенціарних установ

Зони об 'єктів культурної спадщини національного значення в межах території
державного історико -культурного заповідника "Стародавній Володимир "

Зони земель історико -культурного призначення зони ІК

Зони інших об 'єктів культурної спадщини місцевого значення

ІК-1

ІК-2

Проектні зони розміщення об 'єктів 3-класу санітарної класифікаціїПКС-3
Проектні зони розміщення об 'єктів 4-класу санітарної класифікаціїПКС-4
Проектні зони розміщення об 'єктів 5-класу санітарної класифікаціїПКС-5

ПВ-5 Проектні зони підприємств V класу шкідливості

Території несприятливі для будівництва

Зони територій несприятливих для будівництва

ТН

Примітки :
1.  Межі теріторіальних  зон розроблені на основі топозйомки масштабу 1:2000 та наявної   мітобудівної

документації  згідно існуючих меж комплексів, кварталів , груп, земельних  ділянок  окремих об'єктів, червоних
ліній вулиць, тощо. Межі проектних  теріторіальних  зон уточнюються  розробкою  генеральних  планів при
виділення земельних ділянок для будівництва об 'єктів.

2.  Межі зон інженерної  і транспортної  інфраструктури  визначеня  з врахаванням  розмірів  охоронних  зон
відповідно до вимог чинних нормативно -правових актів .

3.    Внесення змін зо зонінгу проводиться відповідно до вимог ДСТУ -Н Б Б.1-1-12:2011.

4.    Розробка  проекту внесення  змін до зонінгу проводиться  автором проекту або за його згодою іншою
ліцензованою проектною організацією .
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м.Володимир-Волинський  Волинська область
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