Перелік витягів із державних будівельних норм у погодженні відхилень від
яких Мінрегіон відмовляє заявникам при здійсненні нового будівництва
або реконструкції
(Додаток 1 наказу Мінрегіону №48 від 01.03.2019)
1. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»:
1)

збільшення

показників

щільності

населення

мікрорайону

від граничних встановлених показників (пункт 6.1.16);
2) зменшення відстані від фасадів з вікнами 9-поверхових та вищих
житлових будинків до меж земельних ділянок садибних будинків та до стіни
найближчого садибного будинку з кварталу садибної забудови (пункт 6.1.22,
примітка 1);
3) зменшення питомих розмірів площі ділянки для розміщення окремо
розташованого житлового будинку (включаючи площу під забудовою без
урахування розміщення на ділянці закладів дошкільної освіти та загальної
середньої

освіти,

підприємств

обслуговування

населення,

гаражів

та

автостоянок, фізкультурних і спортивних споруд) більше, ніж на 20 %
(пункт 6.1.26, таблиця 6.3);
4) зменшення питомих розмірів майданчиків для відпочинку дорослого
населення більше ніж на 20 % (пункт 6.1.28, таблиця 6.4);
5) зменшення питомих розмірів майданчиків для тимчасової стоянки
автомобілів на прибудинкових територіях (пункт 6.1.28, таблиця 6.4);
6) зменшення визначених відстаней від гаражів і відкритих автостоянок до
закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти, лікувальних
закладів із стаціонаром, зменшення (більше ніж на 20 %) визначених відстаней
від гаражів і відкритих автостоянок до житлових будинків (пункт 6.1.39, 10.8.8,
таблиця 10.6);
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7) зменшення більше ніж на 20%, санітарних та пожежних норм
(відстаней) для закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти,
лікувальних

закладів

із

стаціонаром

при

розташуванні

житлових

та

громадських будинків на суміжних земельних ділянках (пункт 6.1.40,
таблиця 10.6)*;
8) розміщення нової дачної та садової забудови в межах населених пунктів,
а також на територіях, де діють планувальні обмеження, у тому числі на
територіях лісів та лісопарків, об’єктів природно-заповідного фонду та їх
охоронних зон, у санітарно-охоронних зонах курортів, водоохоронних зонах, на
резервних

позаміських

територіях,

які

передбачені

документацією

з

просторового планування для подальшого розвитку населених пунктів, на
територіях інженерно-транспортної та природоохоронної інфраструктури
(пункт 6.1.44);
9) зменшення протипожежних відстаней між житловими, громадськими
(крім зазначених у пункті 6.1.40 таблиці 10.6 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій»), адміністративно-побутовими будинками промислових
підприємств,

гаражами,

а

також

до

виробничих

будинків,

сільськогосподарських будівель і споруд (пункти 7.2.25, 7.2.26, таблиця 15.2)*;
10) відхилення від вимог розміщення тваринницьких, птахівницьких,
звірівницьких ферм, ветеринарних установ, складів мінеральних добрив і
хімічних засобів захисту рослин відносно інших сільськогосподарських
об'єктів, сільськогосподарських підприємств (пункти 7.6.9, 7.6.12);
11) зменшення питомих показників озеленення територій обмеженого
користування (закладів дошкільної освіти, закладів охорони здоров'я, курортнорекреаційних закладів) від мінімально встановлених питомих показників
більше, ніж на 30 % (пункт 8.2.2, таблиця 8.2);
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12) зменшення відстаней від існуючих будинків і меж земельних ділянок
установ та організацій обслуговування (крім пожежних депо, кладовищ, які
визнані меморіальним комплексом) більше, ніж на 30%, від встановлених
мінімальних відстаней (пункт 9.9, таблиця 9.1);
13) зменшення відстані від бровки земляного полотна магістральних
автомобільних доріг до житлової, дачної та садової забудови більше, ніж на
30 %, зменшення санітарно-захисної зони між віссю крайньої залізничної колії
залізниці і житловою забудовою (пункт 10.1.6);
14) будівництва залізничних сортувальних, вантажних і технічних станцій,
вантажних майданчиків, контейнерних площадок, складських комплексів і
під'їздів до них в межах сельбищних, ландшафтних та рекреаційних територій
(пункт 10.1.8);
15)

зменшення

визначених

відстаней

від

станцій

технічного

обслуговування до житлових будинків, в тому числі торців житлових будинків
без вікон, закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти,
лікувальних закладів із стаціонаром (пункт 10.1.13, таблиця 10.1);
16) при проектуванні кварталів, мікрорайонів: зменшення чи збільшення
визначеної ширини вулиць і доріг (у червоних лініях) (пункт 10.7.7);
17) розміщення АЗК з пунктами обслуговування транспортних засобів
(технічне

обслуговування,

миття,

змащування

автомобілів)

у

межах

сельбищних територій і зон відпочинку (пункт 10.8.15);
18)

розміщення

АЗС

на

житлових

та

пішохідних

вулицях,

внутрішньоквартальних проїздах (пункт 10.8.16);
19) зменшення відстаней від АЗС до шляхопроводів, мостів та залізничних
переїздів, установлених та відстаней до повітрозабірних (повітровипускних)
кіосків вентиляції метрополітену (пункт 10.8.18);
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20) улаштування АЗС з підземними одностінними резервуарами в межах
населених пунктів (пункт 10.8.20);
21) непередбачена або зменшення ширини наземного покриття, що не
поширює полум’я по своїй поверхні, або зораної земельної смуги від АЗС до
лісових

масивів

(у

тому

числі

парків,

скверів)

та/або

посівів

сільськогосподарських культур (пункти 10.8.19, 10.8.21);
22) зменшення

санітарних

розривів

та

протипожежних

відстаней

від найближчих споруд АЗС до найближчих будинків, споруд та інженерних
мереж

при

розміщенні

нових

та

реконструкції

існуючих

АЗС

(пункт 10.8.23);
23) зменшення санітарно-захисної зони від джерел забруднення АЗС усіх
типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок
закладів дошкільної освіти (пункт 10.8.28);
24) розміщення заправних станцій усіх типів у прибережних захисних
смугах водних об'єктів, окрім заправних станцій для плавзасобів; у І та ІІ
поясах

зони

санітарної

охорони

поверхневих

та

підземних

джерел

водопостачання; у санітарно-захисних смугах магістральних водоводів; у СЗЗ
повітряних ліній електропередач, розміщення АЗС на ділянках вулиць і доріг з
повздовжнім похилом більше 40% та з радіусами заокруглення у плані 250 м і
менше; розміщення і функціонування АЗС усіх типів у межах озеленених
територій загального користування, лісів, лісопарків, об'єктів і територій
природно-заповідного фонду та їхніх охоронних зон, об'єктів і територій
культурної спадщини та їхніх охоронних (буферних) зон, зон охоронюваного
ландшафту (пункт 10.8.29);
25) зменшення відстані від краю проїзної частини до наземних споруд АЗС
(пункт 10.8.29);
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26) неулаштування додаткової смуги руху накопичення транспортних
засобів на дорогах з 1-2 смугами руху на під'їздах до АЗС (пункт 10.8.29);
27) зменшення відстані від в'їзду та виїзду з території АЗС до перехрестя з
магістральною вулицею, вулицею або проїздом місцевого значення, вікон робочих
та житлових приміщень, ділянок закладів дошкільної та загальної середньої
освіти, лікувальних закладів, майданчиків відпочинку (пункт 10.8.31);

28) зменшення ширини або непередбачення вільної від забудови смуги
навколо території АГНКС та БП АЗС (пункт 10.8.34);
29) зменшення протипожежних відстаней від об'єктів оточуючого
середовища до споруд АЗС, відстаней від модульних АЗС з одностінними
резервуарами до об’єктів, розташованих поза територією АЗС, відстаней
від технологічного обладнання, будинків та споруд АГНКС, БП АЗС до
об'єктів, розташованих поза територією АГНКС та БП АЗС (пункти 10.8.35,
15.2.8, 15.2.11, таблиці 15.5, 15.6, 15.7);
30) порушення вимоги щодо закритої конструкції трансформаторних
підстанцій і розподільчих пунктів на територіях житлових районів, на
територіях

курортних

зон

і

комплексів,

зменшення

відстані

від трансформаторних підстанцій (з масляними трансформаторами) до вікон
житлових і громадських будинків, від лікувальних і оздоровчих установ
(пункти 11.3.4, 11.3.6);
31) зменшення протипожежних відстаней для виробничих та складських
будинків категорій за вибухопожежною небезпекою А, Б, В (пункт 15.2.9)*;

32) зменшення протипожежних відстаней від закритих розподільних
пристроїв

трансформаторних

(пункт 15.2.13, таблиця 15.9)*;

пунктів

(з

масляними

трансфоматорами)
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33) зменшення протипожежних відстаней від газгольдерів для горючих
газів до будинків і споруд (пункт 15.2.16, таблиця 15.11);
34) відхилення від вимог до проїздів для пожежних автомобілів до
житлових і громадських будинків, до виробничих, сільськогосподарських
будівель та споруд (пункти 15.3.1, 15.3.2)*;
35) збільшення більше, ніж на 20%, довжини однополосних тупикових
проїздів (пункт 15.3.6);
36) при проектуванні кварталів, мікрорайонів: зменшення площ земельних
ділянок закладів дошкільної освіти; закладів дошкільної освіти, об'єднаних з
закладами загальної середньої освіти; закладів загальної середньої освіти;
закладів загальної середньої освіти, об'єднаних із закладами професійної
(професійно-технічної) або фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів);
навчально-реабілітаційних

центрів;

інтернатів,

пансіонатів,

закладів

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; закладів
вищої освіти; закладів (центрів) первинної медичної допомоги, вторинної
медичної допомоги; закладів третинної медичної допомоги; стаціонарів усіх
типів (в тому числі пологових будинків) для дорослих і дітей, станцій
(підстанцій) екстреної (швидкої) медичної допомоги; територіальних центрів
соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю;
будинків-інтернатів для людей похилого віку, ветеранів війни і праці; будинківінтернатів для дорослих людей з інвалідністю; психоневрологічних інтернатів;
санаторіїв; будинків відпочинку; торговельних центрів; обласних, міських
держадміністрацій, центрів адміністративних послуг; обласних, районних,
міських судів; пожежно-рятувальних підрозділів (додаток Е.4).
2. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»:
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1)

непередбачення

наскрізних

проїздів

для

автотранспорту

при проектуванні протяжних окремо розташованих будинків і периметральної
забудови кварталу (пункт 2.3);
2) зменшення ширини коридору від встановленої мінімальної ширини
коридору більше ніж на 20 % (пункт 2.10)*;
3) недотримання вимог до розміщення електрощитової (абзац другий
пункту 2.15);
4) непередбачення огорожі на дахах житлових будинків (пункт 2.18,
таблиця 4);
5) непередбачення окремих входів та евакуаційних виходів з приміщень
громадського призначення, ізольованих від житлової частини будинку
(пункт 2.53);
6) збільшення відстані від дверей квартир і кімнат гуртожитків до виходу у
сходову

клітку

або

назовні

від

встановленої

максимальної

відстані

(пункт 4.6.)*;
7) непередбачення протипожежні перекриття 2 типу (в будинках I і II
ступенів вогнестійкості заввишки до п'яти поверхів включно), 3 типу (в
будинках III і IV ступенів вогнестійкості) та евакуаційних виходів та вікон у
підвальних та цокольних поверхах при розміщенні в них господарських
(позаквартирних) комор (пункт 4.21);
8) невідокремлення приміщень громадського призначення, розташованих у
житлових будинках (крім одноквартирних і зблокованих), від приміщень
житлової частини протипожежними перегородками 1 типу і перекриттями 3
типу без прорізів (пункт 4.22).
3. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»:
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1) зменшення відстані від в'їздів на автостоянку та виїздів з неї до
перехресть більше, ніж на 20%, від встановленої мінімальної відстані,
зменшення відстані від в'їздів на автостоянку та виїздів з неї до зон зупинок
масового пасажирського транспорту від встановленої мінімальної відстані
(пункт 5.8);
2)

збільшення

поверховості

підземних

гаражів

від

встановленої

максимальної кількості (пункт 6.1);
3)

невідокремлення

гаражів,

прибудованих

до

будинків

іншого

призначення, протипожежними стінами 1 типу (пункт 6.7);
4)

зменшення

кількості

розосереджених

евакуаційних

виходів

безпосередньо назовні або в сходові клітки з кожного поверху (секції) всіх
типів гаражів від встановленої мінімальної кількості (пункт 6.19)*;
5) збільшення кількості поверхів залежно від ступеня вогнестійкості
підземних гаражів від встановлених максимальної кількості (пункт 6.45);
6) зменшення кількості розосереджених евакуаційних виходів з кожного
поверху (секції) в підземних гаражах від встановленої мініміальної кількості;
невлаштування виїздів на спільні для поверхів рампи через тамбур-шлюзи
(пункт 6.47)*;
7)

розміщення

протипожежних

тамбур-шлюзів

1

типу

при забезпеченні функціонального зв'язку між поверхами підземного гаража та
першим поверхом будинку іншого призначення, передбачення підпору повітря
у протипожежних тамбур-шлюзах від дверей шахти ліфта у підвальному і
цокольному поверхах (пункт 6.48);
8) зменшення відстані від в'їздів-виїздів з окремо розташованих підземних
гаражів до вікон житлових і робочих приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл,
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дитячих

дошкільних і лікувально-профілактичних закладів, площадок

відпочинку від встановленої мінімальної відстані (пункт 6.50);
9) зменшення мінімальної кількості струменів і мінімальної витрати води
на

один

струмінь

на

внутрішнє

пожежогасіння

опалюваних

гаражів

(пункт 8.6).
* Не поширюється на розгляд звернень про погодження відхилень від будівельних
норм при здійсненні нового будівництва або реконструкції за умови відповідних розрахунків
(припустимих індивідуальних пожежних ризиків (не більше 10 -5), протипожежних відстаней,
робочих полів пожежних автодрабин та автопідіймачів для забезпечення доступу аварійнорятувальних підрозділів до будь-якого приміщення тощо).

4. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»:
1) збільшення потреби використання газу понад 1,2 МПа для теплових
установок та розташованих окремо котелень, прокладання газопроводів
високого тиску I категорії – при робочому тиску від 0,6 до 1,2 МПа для
природного газу в межах багатоповерхової житлової забудови населених
пунктів, в місцях розташування і масового скупчення людей (базарах,
стадіонах, торгових центрах, культових спорудах) (пункт 2.6);
2) зменшення відстаней від газопроводів до зовнішніх стінок колодязів від
встановлених мінімальних відстаней (пункт 4.14);
3) збільшення тиску поліетиленових газопроводів по території міст, селищ
і сіл, на міжселищних газопроводах від встановленої максимальної величини
(пункт 4.26);
4) зменшення відстаней у просвіт від окремо стоячих ГРП, ГРПБ, ШРП до
об’єктів (будинків і споруд, залізничних і трамвайних колій (до найближчої
рейки), автомобільних доріг (до узбіччя), повітряних ліній електропередачі) від
встановленої мінімальної відстані (пункт 5.5, таблиця 8);
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5) дотримання вимог розміщення ШРП на зовнішніх стінах будинків
(пункт 5.15);
6) зменшення більше ніж на 20%, відстані від ГНС до підприємств із
легкозаймистими матеріалами від встановленої мінімальної відстані (пункт
8.16, таблиця 10);
7) зменшення встановлених відстаней від резервуарів АГЗП до житлових
будинків та споруд (пункт 8.153, таблиця 21).
5. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»:
1) застосування у будинках всіх ступенів вогнестійкості, крім будинків V
ступеня вогнестійкості, на шляхах евакуації будівельних В2, РП2, Д2, Т2 для
покриттів підлог коридорів, холів, фойє (пункт 7.3.3);
2) зменшення ступенів вогнестійкості будинків, класів вогнестійкості
будівельних конструкцій (пункт 5.3, таблиця 1)».
У зв’язку з цим додаток вважати відповідно додатком 2;
4) у відмітці до додатка 2 слово «Додаток» замінити словом та цифрою
«Додаток 2».
2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій
(Білоус С.Я.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в
установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Парцхаладзе Л.Р.
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Г. ЗУБКО

