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1. ПЕРЕДМОВА

З метою подальшого реформування містобудівного законодавства 21 листопада 
2017 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України створило Робочу групу з розробки Концепції публічного 
управління у галузі будівництва. У травні 2017 року проект «Інтегрований розвиток 
міст в Україні» уже надав дві основоположні пропозиції щодо реформування про-
сторового планування в Україні. Цей документ пропонує подальші структурні еле-
менти нової системи: Типові будівельні норми та пропозицію щодо реорганізації 
архітектурно-будівельного нагляду за зразком Німеччини. 

Метою будівельних норм і правил є запобігання небезпеці для життя і здоров’я гро-
мадян, уникнення завдання шкоди чужому майну, забезпечення суспільної безпеки 
й порядку та встановлення стандартів якості. Будівельні норми і правила, що дода-
ються, повинні повністю замінити існуючі Державні будівельні норми та тим самим 
суттєво сприяти спрощенню та покращенню якості правових умов у галузі будів-
ництва та міського планування. Будівельні норми і правила повинні розглядатися в 
контексті запропонованого нами в червні 2017 року Проекту закону про просторо-
ве планування в Україні. 

Друга частина документу містить пропозицію щодо того, як має регулюватись ар-
хітектурно-будівельний нагляд, щоб прозоро та чітко виконувати процеси, права та 
обов’язки, визначені Будівельними правилами і нормами та Проектом закону про 
просторове планування. Це — не проект закону чи постанови, а опис побудови ре-
організованої системи архітектурно-будівельного нагляду. 

Усі опубліковані в цьому документі пропозиції увійдуть у друге видання Білої книги, 
публікація якої запланована на 2018 рік. 

Інтегрований розвиток міст в Україні

Директор проекту 
Матіас Брандт
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ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

§ 1 Сфера застосування Закону

(1) ¹Цей Закон є чинним (діє) для будівельних споруд та будівельних виробів. 2Він 
є чинним також для земельних ділянок та інших споруд а також для об’єктів 
обладнання, до яких ставляться вимоги у цьому Законі або у інструкціях на 
підставах цього Закону.

(2) Цей Закон не є чинним для

1. споруд громадського руху включно з допоміжним оснащенням, 
допоміжним обладнанням та допоміжними підприємствами, крім 
будівель,

2. споруд, які підлягають гірничому наглядові, крім будівель,

3. комунікацій, які служать публічному забезпеченню водою, га-
зом, електроенергією, теплом, публічному водовідведенню або 
телекомунікації,

4. трубопроводів, які служать віддаленому транспортуванню речовин,

5. будівельних кранів та кранового обладнання,

6. виставкових та ярмаркових стендів всередині виставкових та ярмар-
кових будівель.

§ 2 Поняття

(1) Будівельними спорудами є споруди, з’єднані з землею, виготовлені з бу-
дівельних виробів; з’єднання із землею існує також і тоді, коли споруда за 
рахунок власної ваги спирається на ґрунт або є обмежено рухомою на стаці-
онарних рейках, або коли споруда згідно зі своїм цільовим використанням є 
призначеною для того, щоб використовуватися переважно стаціонарно. Буді-
вельними спорудами є також:

1. Насипи та виїмки в землі,

2. Складські площі, місця стоянки та виставкові площі,

3. Спортивні та ігрові площі,

4. Кемпінгові площі, площі для відпочинку у вихідні дні та наметові 
площі,

5. Парки дозвілля та парки відпочинку,

6. Місця стоянки для автомобільних транспортних засобів,

7. Риштування,

8. Допоміжне обладнання для статичної безпеки станів будівництва.

Спорудами є будівельні споруди та інші споруди і пристрої згідно з § 1 Абз. 1 Речен-
ням 2.

(1) Будівлями є придатні для самостійного використання, накриті будівельні спо-
руди, в які можуть заходити люди, які є придатними та призначеними для 
того, щоб служити захистові людей, тварин та речей.

(2) Будівлі поділяються на такі категорії будівель:
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1. Категорія будівель 1:

a) Окремо розміщені будівлі висотою до 7 м та не більш, ніж з дво-
ма одиницями цільового використання загальною площею не 
більш, ніж 400 м2, та

b) окремо розміщені будівлі сільськогосподарського та лісогоспо-
дарського цільового призначення

2. Категорія будівель 2:

3. Будівлі висотою до 7 м та не більш, ніж з двома одиницями цільового 
використання загальною площею не більш, ніж 400 м²,

4. Категорія будівель 3:

5. Інші будівлі висотою до 7 м,

6. Категорія будівель 4:

7. Будівлі висотою до 13 м та з одиницями цільового використання, пло-
ща кожної з яких становить не більш, ніж 400 м²,

8. Категорія будівель 5:

9. Інші будівлі, включно з підземними будівлями.

Висотою у сенсі Речення 1 є середня відстань до верхнього краю підлоги поверху, 
який знаходиться в середньому найвище над поверхнею території, на якому є мож-
ливим приміщення для перебування осіб. 3Опорні площі одиниць цільового вико-
ристання у сенсі цього Закону є опорними площами брутто; У розрахунку опорних 
площ брутто згідно з Реченням 1 площі у підвальних поверхах не розглядаються.

(3) Спеціальними будівлями є споруди і приміщення особливого виду або цільо-
вого призначення, які виконують одну з нижче вказаних умов:

1. Висотні будівлі (будівлі висотою згідно з Абзацом 3 Реченням 2 висо-
тою понад 22 м),

2. Будівельні споруди висотою понад 30 м,

3. Будівлі з опорною площею понад 1 600 м² поверху з найбільшою пло-
щею, крім житлових будівель та гаражів,

4. Торгові будівлі, торгові приміщення та торгові галереї яких мають 
опорну площу понад 800 м²,

5. Будівлі з приміщеннями, які мають офісне або адміністративне цільо-
ве призначення і кожна окремо мають опорну площу понад 400м²,

6. Будівлі з приміщеннями, де кожне окреме приміщення призначене 
для використання кількістю понад 100 осіб,

7. Місця масового перебування

a) з приміщеннями для масового перебування, які всього охоплю-
ють понад 200 відвідувачів, якщо ці приміщення для масового пе-
ребування мають спільні евакуаційні шляхи,

b) під відкритим небом зі сценічними майданчиками, а також спор-
тивні споруди під відкритим небом у кожному випадку з трибуна-
ми, які не є розбірними тимчасовими («летючими») будівлями чи 
спорудами і охоплюють всього понад 1000 відвідувачів,

1. Заклади громадського харчування та розливу напоїв з кількістю по-
над 40 місць у будівлях або понад 1000 місць під відкритим небом, 
заклади для розміщення осіб для нічного перебування з кількістю по-
над 12 ліжко-місць та ігрові зали з опорною площею понад 150 м²,

2. Будівлі з одиницями цільового призначення для догляду за особами, 
які потребують супроводу, або осіб з інвалідністю, які мають обме-
жені можливості самостійного порятунку, якщо ці одиниці цільового 
використання
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a) призначені кожна для кількості понад 6 осіб або

b) призначені для осіб, які потребують інтенсивного догляду, або 
мають спільний евакуаційний шлях і призначені сукупно для кіль-
кості понад 12 осіб,

1. Лікарні,

2. Інші установи для розміщення осіб, як, наприклад, гуртожитки,

3. Заклади для денного перебування дітей, осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку, крім денних закладів2, включно денні стаціонари для 
кількості не більш, ніж десять дітей,

4. Школи, вищі навчальні заклади та подібні заклади,

5. Заклади для відбування покарань та будівельні споруди для масово-
го відбування покарань,

6. Кемпінгові майданчики та майданчики вихідного дня,

7. Парки розваг та дозвілля,

8. Тимчасові споруди, якщо вони потребують дозволу на встановлення,

9. Багатоярусні склади з висотою до верхнього краю площини зберіган-
ня матеріальних цінностей понад 7,50 м,

10. Будівельні споруди, цільове призначення і використання яких пов’я-
зане з використанням  та зберіганням речовин вибухової та підвище-
ної пожежної небезпеки,

11. Споруди і приміщення, які не вказано у пунктах 1—19, а їх вид і цільо-
ве призначення пов’язані з подібними небезпеками.

(1) Приміщеннями для перебування осіб є приміщення, які призначені або при-
датні не тільки для тимчасового, а й для іншого перебування людей.

(2) Поверхи — це наземні поверхи, якщо верхній край їх перекриття в середньому 
виступає більш, ніж на 1,40 м над поверхнею території; у інших випадках вони 
є підвальними поверхами. 2Порожні приміщення між найвищим перекриттям та 
покрівлею, у яких неможливі приміщення для перебування осіб, не є поверхами.

(3) Місцями стоянки є площі, які призначені для стоянки автомобілів поза пу-
блічними площами для руху. 2Гаражі — це будівлі або частини будівель, при-
значені для стоянки автомобілів. 3Виставкові, торгові, заводські та складські 
приміщення для автомобілів не є місцями стоянки або гаражами.

(4) Опалювальні приміщення — це приміщення чи споруди, які стаціонарно зна-
ходяться у будівлях при будівлях, і призначені для того, щоб за допомогою 
спалювання відповідних речовин виробляти тепло.

(5) Будівельні споруди э безбар’єрними, якщо вони є доступними та придатними 
для використання людьми з інвалідністю (обмеженими можливостями) у за-
гально прийнятий спосіб, без особливих труднощів та, в основі, без сторон-
ньої допомоги.

(6) Будівельними виробами є

1. вироби, будівельні матеріали, будівельні елементи та пристрої, а та-
кож вузли згідно зі Статтею 2 Пунктом 2 Постанови (ЄС) № 305/2011, 
які виготовляються, щоб бути довготривало встановленими у буді-
вельних спорудах,

2. Об’єкти, попередньо виготовлені з виробів, матеріалів, будівель-
них елементів відповідно до Статті 2 Пункту 2 Постанови (ЄС) № 
305/2011, щоб бути з’єднаними з земельною основою, застосування 
яких може вплинути на вимоги згідно з § 3 Реченням 1.

(7) Методом будівництва є з’єднання будівельних виробів між собою та утворен-
ня з них будівельних споруд або частин будівельних споруд.
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§ 3 Загальні вимоги

¹Споруди слід розміщувати, зводити, змінювати та обслуговувати таким чином, щоб 
не піддавалися небезпеці публічна безпека і порядок, особливо життя, здоров’я та 
природні основи життя; при цьому, слід враховувати основні вимоги до будівельних 
конструкцій згідно з Додатком I Постанови (ЄС) № 305/2011. 2Це також стосується 
усунення (зносу) споруд та зміни їх цільового призначення.
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ЧАСТИНА 2. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ТА 
ЇЇ ЗАБУДОВА

§ 4 Забудова земельних ділянок будівлями

(1) Будівлі можна зводити тільки, якщо земельна ділянка прилягає до проїзної 
площі громадського руху на відповідну ширину або коли земельна ділянка 
має проїзний, доступний,забезпечений з публічно-правової точки зору під’їзд 
до проїзної площі громадського руху.

(2) Будівля на декількох земельних ділянках є допустимою тільки, якщо з публіч-
но-правової точки зору забезпечено, що не настане жодних обставин, які 
суперечитимуть приписам цього Закону або не створять суперечностей на 
підставах цього Закону.

§ 5 Доступи і під’їзди на територіях земельних ділянок

(1) Від площ громадського руху слід створювати прямолінійний доступ або прохід 
до будівель, які за ними знаходяться, особливо для пожежної охорони; до інших 
будівель цей доступ і прохід слід створювати, якщо другий рятівний шлях до цих 
будівель веде за допомогою рятівних пристроїв пожежної охорони. До будівель, 
у яких верхній край парапету вікон або місць, призначених для приставляння 
драбин, знаходиться вище, ніж на 8 м над територією, у випадках згідно з Речен-
ням 1 замість доступу чи проходу слід створювати під’їзд або проїзд. Якщо для 
порятунку людей є необхідним застосування підйомних рятувальних транспорт-
них засобів, тоді для цього слід передбачувати необхідні площі для їх встановлен-
ня та руху. У випадку будівель, які повністю або своїми частинами віддалені 
більш, ніж на 50 м від площ громадського (публічного) руху, слід забезпечувати 
під’їзди або проїзди до частин земельних ділянок та до площ руху, які знаходять-
ся перед будівлями та за будівлями згідно з Реченням 2, якщо вони потрібні від-
повідно до потреб виконання завдань пожежної охорони.

(2) Під’їзди та проїзди, площі для встановлення та руху мають бути достатньо укрі-
пленими та несучими для пожежних автомобілів; їх має бути, відповідно позначе-
но, як такі, і вони мають триматися постійно вільними; Позначення можливостей 
під’їзду має бути видимим з площ громадського руху. 2Автомобілі, згідно з Речен-
ням 1, на цих площах ставити не можна.

§ 6 Проміжні (дистанційні) площі, відстані (дистанції)

(1) Перед зовнішніми стінами будівель слід тримати вільними проміжні площі з 
відстанями від наземних будівель. Речення 1 є відповідно чинним для інших 
споруд, які мають у відношенні до інших будівель та меж земельних ділянок 
такі самі ефекти, як і будівлі. Проміжна (дистанційна) площа не потребується 
перед тими зовнішніми стінами,

1. які споруджуються при межах земельних ділянок, якщо згідно з пла-
нувально-правовими приписами будівництво має або може відбува-
тися при межі, або
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2. якщо відповідно до навколишньої забудови у сенсі § 34 Абз. 1 Речен-
ня 1 BauGB (Будівельного Кодексу Німеччини) є допустимими відста-
ні (дистанції) між будівлями , які відхиляються від основних норм.

(2) ¹Проміжні (дистанційні) площі та відстані (дистанції) згідно з § 30 Абз. 2 Пункт 1 та 
§ 32 Абз. 2 мають знаходитися на самій земельній ділянці. ²Вони можуть також 
знаходитися на публічних (громадських) площах (територіях) для громадсько-
го руху, на публічних площах (територіях) озеленення та водойм, але тільки до 
їх середини. ³Проміжні (дистанційні) площі та відстані (дистанції) у сенсі Речення 
1 можуть повністю або часткового розповсюджуватися на інші земельні ділян-
ки, якщо з публічно-правової точки зору забезпечено, що їх не буде забудовано; 
Проміжні (дистанційні) площі не можуть бути враховуватися у проміжних (дистан-
ційних) площах, які вимагаються на цих земельних ділянках.

(3) Проміжні (дистанційні) площі не можуть перекривати одна одну; ця норма не 
діє для

1. зовнішніх стін, які стоять у відношенні одна до одної під кутом понад 
75 градусів,

2. зовнішніх стін до садової ділянки, яку не видно чужому окові, у ви-
падку житлових будівель Категорії будівель 1 і 2,

3. будівель та інших будівельних споруд, які є допустимими на проміж-
них (дистанційних) площах.

(4) ¹Глибина проміжної (дистанційної) площі вимірюється у залежності від ви-
соти стіни; вона вимірюється вертикально до стіни. ²Висотою стіни є розмір 
від поверхні території до точки перетину стіни з оболонкою покрівлі або до 
верхнього закінчення стіни. ³Висота дахів із нахилом менш, ніж 70 градусів, 
дораховується на третину до висоти стіни. 4У іншому випадку висота даху до-
раховується у повному обсязі. 5Речення 1 — 4 є відповідно чинними (діють) для 
надбудов даху. 6Розмір, який є результатом цих розрахунків, називається «H».

(5) Глибина проміжних (дистанційних) відстаней складає 0,4 H, мінімум 3 м. На 
комерційних, промислових та індустріальних територіях досить глибини 0,2 H, 
мінімум 3 м. Перед зовнішніми стінами житлових будівель категорій будівель 
1 і 2 з не більш, ніж трьома наземними поверхами досить глибини проміжної 
(дистанційної) площі 3 м. 4Якщо Містобудівний Статут або Статут згідно з § 86 
допускає або дає припис щодо зовнішніх стін, перед якими мають знаходити-
ся проміжні (дистанційні) площі з більшою або меншою глибиною, ніж згідно з 
Реченнями 1–3, тоді Речення 1–3 не застосовуються, хіба що Статут призна-
чає чинність цих приписів.

(6) У розрахунках проміжних (дистанційних) площ не розглядаються

1. будівельні елементи, які виступають перед зовнішньою стіною, на-
приклад, карнізи та виступи дахів,

2. прибудови перед зовнішньою стіною, якщо вони

a) сукупно займають не більш, ніж третину ширини відповідної зов-
нішньої стіни 

b) виступають не більш, ніж на 1,50 м поперед цієї зовнішньої стіни

c) залишаються віддаленими мінімум на 2 м від сусідньої межі, яка 
знаходиться навпроти них,

3. бокові стіни передніх прибудов та надбудов дахів у випадку будівель 
при межі земельної ділянки, в тому числі й тоді, коли вони споруджу-
ються не при межі земельної ділянки.

(7) У замірюванні проміжних (дистанційних) площ заходи з метою енергозбереження 
та пристрої сонячної енергії на вже наявних будівлях залишаються поза розгля-
дом, незалежно від того, чи вони відповідають вимогам Абзаців 2 — 6, якщо вони
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1. мають товщину не більшу, ніж 0,25 м

2. відступають від сусідньої межі мінімум на 2,50 м.

§ 67 Абз. 1 Речення 1 залишаються недоторканними.

(8) У проміжних (дистанційних) площах будівлі або будівлі без власних проміжних 
(дистанційних) площ, допускаються, в тому числі й тоді, коли вони не прибудо-
вані до межі земельної ділянки або до будівлі, 

1. гаражі або будівлі без приміщень для перебування людей та опалюваль-
ні приміщення і пристрої із середньою висотою стін до 3 м та загальною 
довжиною 9 м відносно кожної окремої межі земельної ділянки,

2. незалежні від будівлі пристрої (установки, обладнання) сонячної 
енергії висотою до 3 м та загальною довжиною 9 м відносно кожної 
межі земельної ділянки,

3. опорні стіни та закриті огорожі на комерційних та промислових, інду-
стріальних територіях, а поза цими будівельними територіями — ви-
сотою до 2 м.

Довжина забудови, яка не дотримується проміжних (дистанційних) площ у відно-
шенні до меж земельних ділянок згідно з Пунктами 1 та 2 не може на земельній 
ділянці сумарно перевищувати 15 м.

§ 7 Поділ земельних ділянок

(1) Розподілом земельної ділянки, яка забудовується, або на забудову якої отрима-
но дозвіл, не можна створювати співвідношень, які суперечать приписам (нор-
мам) цього Закону або приписам (нормам), які існують на підставі цього Закону.

(2) Якщо у розподілі згідно з Абзацом 1 виникає відхилення від приписів (норм) 
цього Закону або від приписів (норм), які існують за підставі цього Закону, 
тоді слід відповідно застосовувати § 67.

§ 8 Незабудовані площі забудованих ділянок, 
дитячі ігрові майданчики

(1) 1Території (площі) забудованих земельних ділянок, які не забудовано будівля-
ми або порівняльними з ними будівельними спорудами слід

1.  залишати здатними до поглинання вологи або створити відповідну 
здатність їх поглинати вологу та

2. озеленювати та засаджувати рослинами, якщо цьому не суперечать 
потреби іншого допустимого цільового призначення. Речення 1 не 
застосовується, якщо Плани забудови або інші Статути мають свої 
визначення щодо незабудованих площ.

(2) У випадку спорудження будівель з понад трьома помешканнями (квартира-
ми) на земельній ділянці будівництва або у безпосередній близькості на іншій 
придатній земельній ділянці, довготривале цільове використання якої для цих 
цілей має бути забезпечено в публічно-правовому плані, слід влаштувати ігро-
вий майданчик достатнього розміру для малолітніх дітей. Ця вимога не діє, 
якщо у безпосередній близькості вже створюється або вже існує громадська 
споруда (об’єкт) або інший ігровий майданчик, придатний для використання 
дітьми, або нема потреби у такому ігровому майданчику у зв’язку з видом та 
розташуванням житла. У випадку вже наявних будівель старого фонду згідно 
з Реченням 1 може вимагатися влаштування ігрових майданчиків для малоліт-
ніх дітей, якщо цього вимагають здоров’я та захист дітей.
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ЧАСТИНА 3. БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДИ

Розділ перший: Зовнішній вигляд

§ 9 Зовнішній вигляд

Будівельні споруди щодо їх форми, масштабу, співвідношення будівельної маси та 
будівельних елементів між собою, щодо матеріалу і кольору мають бути оформле-
ні у своєму зовнішньому вигляді таким чином, щоб вони не виглядали cпотворено. 
Будівельні споруди не можуть спотворювати вигляд вулиць, населених пунктів та 
ландшафту.

§ 10 Споруди зовнішньої реклами, товарні автомати

(1) Спорудами зовнішньої реклами (рекламне обладнання) є всі стаціонарні при-
строї, які служать оголошенню або оцінці або вказівці на бізнес або професію, 
та є видимими з боку простору громадського руху. Сюди відносяться, в пер-
шу чергу, щити, нанесені шрифтові тексти, намальовані зображення, світлові 
реклами, вітрини, а також стовби, дошки та площини, призначені для прикріп-
лення паперових інформаційних листків та аркушів або для світлової реклами.

(2) Для рекламних споруд, які є будівельними спорудами, є чинними (діють) ви-
моги, поставлені у цьому Законі до будівельних споруд. Рекламні споруди, які 
не є будівельними спорудами, не можуть спотворювати ні вигляд вулиць, на-
селених пунктів та ландшафту, ні загрожувати безпеці та зручності руху. На-
копичення рекламних споруд, яке заважає, є недопустимим.

(3) Поза частинами населених пунктів із взаємопов’язаною забудовою рекламні 
споруди не допускаються. Якщо у інших приписах (нормах) нічого іншого не 
визначено, то винятками з цього є

1. рекламні споруди на місці виконання робіт і послуг,

2. окремі вказівні знаки при дорогах та при відгалуженнях шляхів, які 
в інтересах руху звертають увагу на підприємства, що розташовані 
поза дорогами, які ведуть через населені пункти, або на приховано 
розташовані об’єкти,

3. Щити, які позначають власників та вид комерційних підприємств 
(вказівні щити), якщо вони перед проїздами через населені пункти 
об’єднані на одній дошці,

4. рекламні споруди при та на летовищах, спортивних спорудах та міс-
цях масового перебування, якщо вони не втручаються у відкритий 
ландшафт,

5. рекламні споруди на виставкових та ярмаркових територіях.

(4) На територіях малих поселень, на сільських територіях, на суто житлових 
та на загальних житлових територіях рекламні споруди є допустимими тіль-
ки біля місця розташування виконання робіт і послуг, а також є допустимими 
споруди для офіційних відомчих повідомлень та для інформування населення 
про церковні, культурні, політичні та подібні заходи; у кожному випадку вільна 
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площа цих рекламних споруд може застосовуватися також і для іншої рекла-
ми. На суто житлових територіях при місці виконання робіт і послуг реклама 
може провадитися тільки у формі вказівних щитів.

(5) Абзаци 1 — 3 є відповідно чинними (діють) для товарних автоматів.

(6) Приписи (норми) цього Закону не мають застосовуватися до

1. елементів та частин світлової реклами, прикріплених до стовбів, до-
щок та площин, які є дозволеними для цих цілей,

2. рекламних засобів при місцях продажу газет та журналів,

3. елементів та декорацій, виставлених у вікнах та вітринах,

4. виборчої реклами на термін передвиборчої боротьби.

Розділ другий: Загальні вимоги 
до будівельного виконання

§ 11 Будівельний майданчик

(1) Будівельні майданчики слід влаштовувати таким чином, щоб будівельні спору-
ди могли зводитися, змінюватися або усуватися відповідно до встановленого 
порядку і щоб не виникали небезпеки або порушення, яких можна уникнути.

(2) У випадку будівельних робіт, у зв’язку з якими особи, які не є їх учасника-
ми, можуть піддаватися небезпеці, зона небезпек має бути відмежованою або 
позначеною попереджувальними знаками. Якщо це необхідно, то будівельні 
майданчики слід відмежовувати будівельним парканом, забезпечувати захис-
ними пристроями проти предметів, які можуть падати, та освітлювати.

(3) У випадку виконання будівельних намірів (будівництв), які не є вільними від 
відповідних процедур, власник будівництва (забудовник) має розмістити при 
будівельному майданчику щит довготривалого розташування та видимий з 
місця площі громадського руху, який має містити назву будівництва, а також 
імена та адреси автора ескізу (проекту), керівника будівництва (головного ви-
конроба) та підприємств-підрядників (виконавців) коробки будівлі.

(4) Дерева, живі огорожі та інші насадження, які слід зберегти на підставах інших 
правових приписів (норм), мають протягом виконання будівельних робіт бути 
захищеними.

§ 12 Безпека стійкості

(1) Кожна будівельна споруда має в цілому та у її окремих частинах бути сама 
по собі стійкою. Безпека стійкості інших будівельних споруд та несуча здат-
ність будівельної основи сусідніх земельних ділянок не мають піддаватися 
небезпеці.

(2) Застосування спільних будівельних елементів для декількох будівельних 
споруд є допустимим, якщо з публічно-правової точки зору забезпечено 
можливість того, що спільні будівельні елементи під час усунення однієї з бу-
дівельних споруд можуть залишитися цілими.

§ 13 Захист від шкідливих впливів

Будівельні споруди мають бути таким чином впорядкованими, структурованими та 
придатними до використання, щоб не виникала небезпека або неприйнятні пору-
шення через воду, вологу, шкідників рослинного та тваринного походженню а також 
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через інші хімічні, фізичні або біологічні впливи. 2Будівельні земельні ділянки мають 
бути придатними для зведення та функціонування будівельних споруд.

§ 14 Пожежний захист

Будівельні споруди слід таким чином впорядковувати, споруджувати, змінюва-
ти (перебудовувати) та обслуговувати, щоб запобігати виникненню пожежі та 
поширення вогню і диму (поширення пожежі) та щоб у випадку пожежі була мож-
ливість порятунку людей і тварин, а також щоб існувала можливість ефективного 
пожежогасіння.

§ 15 Тепло-, звуко-, віброзахист

(1) Будівлі мають мати тепловий захист, який відповідає їх цільовому призначен-
ню та кліматичним умовам.

(2) Будівлі мають мати звукозахист, який відповідає їх цільовому призначенню. 
Звуки, які виходять від стаціонарних пристроїв у будівельних спорудах або на 
будівельних ділянках, слід ізолювати таким чином, щоб не виникала небезпе-
ка або неприйнятні порушення спокою.

(3) Коливання або вібрації, які виходять від стаціонарних пристроїв у будівельних 
спорудах або на будівельних ділянках, слід ізолювати таким чином, щоб не 
виникала небезпека або неприйнятні порушення спокою.

§ 16 Безпека руху

(1) Будівельні споруди та незабудовані площі забудованих земельних ділянок, які 
служать для руху, мають бути безпечними для руху.

(2) Порядок та зручність громадського руху не можна піддавати небезпеці через 
будівельні споруди або через їх використання.

§ 16a  Методи будівництва

(1) Методи будівництва можна застосовувати тільки тоді, коли у випадку їх засто-
сування будівельні споруди за умови відповідного обслуговування протягом 
часу, який відповідає цільовому призначенню, виконують вимоги цього Зако-
ну або на підставах цього Закону та є придатними для цілей їх використання.

(2) Методи будівництва, які істотно відхиляються від Технічних положень 
(Technischen Baubestimmungen) згідно з § 85 a Абзацом 2 № 2 або № 3 Пунк-
том a) або для яких не існує загально визнаних технічних правил, можна за-
стосовувати у випадку зведення, зміни або обслуговування будівельних 
споруд тільки тоді, коли надано

1. Загальний дозвіл на метод будівництва Німецьким інститутом буді-
вельної техніки (Deutsche Institut für Bautechnik) або

2. Дозвіл на метод будівництва у зв’язку з будівельним наміром (будів-
ництвом) Вищим органом будівельного нагляду. 2§ 18 Абзаци 2 — 7 
діють відповідним чином.

(3) 1Замість Загального дозволу на метод будівництва достатньо Загального акту 
перевірки будівельним наглядом для методів будівництва, якщо існує можли-
вість оцінити метод будівництва згідно з загально визнаними методами ви-
пробування і контролю. У адміністративному приписі (нормі) згідно з § 85a ці 
методи будівництва оприлюднюються із вказуванням керівних технічних пра-
вил. § 19 Абз. 2 діє відповідним чином.
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(4) Якщо не очікується небезпека у сенсі § 3 Речення 1, тоді Вищий орган буді-
вельного нагляду може у окремому випадку або для чітко обмежених випад-
ків загально встановити, що Дозвіл на метод будівництва не вимагається.

(5) Методи будівництва потребують підтвердження щодо їх відповідності Техніч-
ним будівельним положенням згідно з § 85a Абз. 2, загальним дозволам на 
метод будівництва, загальним актам перевірки будівельного нагляду для ме-
тодів будівництва або Дозволам на методи будівництва у зв’язку з будівель-
ним наміром (будівництвом); відповідністю вважається також відхилення, яке 
не є істотним. § 21 Абз. 2 діє для користувача методу будівництва відповідним 
чином.

(6) У випадку методів будівництва, застосування яких у надзвичайній мірі зале-
жить від компетентності (обізнаності) та досвіду особи, яка ними займаєть-
ся, або від оснащення особливими пристроями, Дозвіл на метод будівництва 
може бути продиктованим у Дозволі на метод будівництва або Правовим 
розпорядженням (Постановою) Вищого органу будівельного нагляду, де го-
вориться, що користувач має мати у розпорядженні відповідних фахівців та 
пристрої та має щодо цього надати контрольному органові підтвердження 
згідно з § 24 Реченням 1 Пунктом 6. У правовому розпорядженні можуть бути 
виставлені мінімальні вимоги до освіти, до кваліфікації, яка є підтвердженою 
іспитом, та до навчальних закладів включно з передумовами визнання.

(7) Для методів будівництва, які потребують надзвичайної сумлінності у виконанні 
робіт або обслуговуванні, у дозволі на метод будівництва або правовим роз-
порядженням Вищого органу будівельного нагляду може бути продиктованим 
адміністративний нагляд над цими видами діяльності Органом адміністратив-
ного нагляду згідно з § 24 реченням 1 Пунктом 5.

Розділ третій: Будівельні вироби

§ 16b  Загальні вимоги до застосування будівельних 
  виробів

(1) Будівельні вироби можуть бути застосованими тільки тоді, коли у випад-
ку їх застосування будівельні спо`руди за умови відповідного обслуговуван-
ня протягом часу, яка відповідає цільовому призначенню, виконують вимоги 
цього Закону або на підставах цього Закону та є придатними для цілей їх 
використання.

(2) Будівельні вироби, які відповідають технічним вимогам, вказаним у приписах 
(нормах) інших держав-учасників Угоди від 2 травня 1992 року про Європей-
ський економічний простір, можуть бути застосованими, якщо рівень захисту, 
який вимагається згідно з § 3 Реченням 1, досягається таким самим чином на 
довготривалий термін.

§ 16c  Вимоги до застосування будівельних виробів з 
  позначкою CE

Будівельний виріб, який носить позначку CE, може бути застосованим, якщо заде-
кларовані роботи відповідають вимогам, встановленим у цьому Законі або на під-
ставах цього Закону для цього застосування. §§ 17 — 25 Абз. 1 не є чинними (не 
діють) для будівельних виробів, які носять позначку CE на основі Постанови (ЄС) № 
305/2011.
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§ 17 Свідоцтво придатності для застосування

(1) Свідоцтво придатності до застосування (§§ 18 — 20) є необхідним для буді-
вельного виробу, якщо

1. не існує технічних будівельних положень та жодних загально визна-
них технічних правил,

2. будівельний виріб істотно відхиляється від технічного будівельної по-
ложення (§ 85a Абз. 2 Пункт 3) або

3. це передбачено розпорядженням згідно з § 85 Абз. 4a.

(2) Свідоцтво придатності для застосування не вимагається для будівельного 
виробу,

1. який відхиляється від загально визнаного технічного правила або

2. який має для виконання вимог цього Закону або вимог на підставах 
цього Закону тільки підпорядковане значення.

(3) Технічні норми і правила згідно з § 85a містять невичерпний перелік будівель-
них виробів, які не потребують свідоцтва придатності для використання згід-
но з Абз. 1.

§ 18 Загальний допуск будівельного нагляду

(1) Німецький інститут будівельної техніки надає згідно з передумовами § 17 Абз. 
1 Загальний допуск будівельного нагляду для будівельних виробів, якщо їх 
придатність для застосування доведено у сенсі § 16b Абз. 1.

(2) Має бути додано документи, необхідні для обґрунтування заяви. 2Якщо вима-
гається, тоді заявником має бути надано в розпорядження пробні зразки або 
мають бути взяті зразки експертами, яких може призначити Німецький інсти-
тут будівельної техніки, або під наглядом експертів мають бути виконані зраз-
кові моделі. § 69 Абз. 2 діє відповідним чином.

(3) Німецький інститут будівельної техніки може призначити для проведення екс-
пертизи відповідну експертну організацію чи установу, а для виконання зраз-
кових моделей призначити місце виконання та час виконання.

(4) Загальний допуск будівельного нагляду є документом, який може бути відкли-
каним, та надається на певний часовий термін, який, як правило, становить 
п’ять років. Допуск може бути наданий із додатковими умовами. Він може 
бути продовжений у відповідь на письмову заяву, як правило, на п’ять років; 
§ 73 Абз. 2 Речення 2 діє відповідним чином.

(5) Допуск надається без шкоди для приватних прав третіх осіб.

(6) Німецький інститут будівельної техніки оприлюднює надані ним Загальні до-
пуски будівельного нагляду, із зазначенням предмету та істотного змісту.

(7) Загальні допуски будівельного нагляду згідно із правом інших країн є чинними 
(діють) також і в Федеральній землі ...

§ 19 Загальний акт перевірки Будівельним наглядом

(1) Будівельні вироби, які оцінюються згідно з загально визнаною процедурою 
перевірки, потребують замість Загального допуску будівельного нагляду тіль-
ки Загального акту перевірки будівельним наглядом. Це оприлюднюється із 
зазначенням керівних технічних правил згідно з Технічними будівельними по-
ложеннями згідно з § 85a.

(2) Загальний акт перевірки будівельним наглядом надається Установою техніч-
ного контролю згідно з § 24 Реченням 1 Пунктом 1 для будівельних виробу 
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згідно з Абзацом 1, якщо його придатність для застосування у сенсі § 16b 
Абз. 1 доведено. 2§ 18 Абз. 2, Абзаци 4 — 7 діють відповідним чином. Устано-
ва, яка відповідає за визнання Установ згідно з § 24 Реченням 1 Пунктом 1, § 
85 Абз. 4 Пунктом 2 може позбавляти або відкликати Загальні акти перевірки 
будівельним наглядом; застосовуються §§ 48 та 49 Закону про адміністратив-
ні процедури VwVfG*.

§ 20 Свідоцтво придатності будівельних виробів для 
застосування у окремому випадку

За згоди Вищого органу будівельного нагляду за виконання передумов § 17 Абз. 1 
у окремому випадку можуть застосовуватися будівельні вироби, якщо доведено їх 
придатність для застосування у сенсі § 16b Абзацу 1. Якщо не очікується небезпека 
у сенсі § 3 Речення 1, тоді Вищий орган будівельного нагляду може у окремому ви-
падку повідомити, що його згода не вимагається.

§ 21 Підтвердження відповідності

(1) Будівельні вироби потребують Підтвердження їх відповідності Технічним бу-
дівельним нормам і правилам згідно з § 85a Абз. 2, Загальним допускам бу-
дівельного нагляду, Загальним актам перевірки будівельного нагляду або 
Згодам у окремому випадку; Відповідністю також вважається відхилення, я 
не є істотним.

(2) Підтвердження відповідності відбувається Декларацією виробника про відпо-
відність (§ 22).

(3) Декларацію щодо відповідності Виробник має надавати за допомогою позна-
чення будівельних виробів Значком відповідності (Ü-Zeichen («В-значок»)) із 
зазначенням (вказівкою) на призначення для застосування.

(4) «В-значок» (Ü-Zeichen) слід розмістити на будівельному виробі, на листку в 
упаковці або на самій його упаковці або, якщо це спричинює труднощі, на На-
кладній або на Додатку до Накладної.

(5) «В-значок» (Ü-Zeichen) інших Федеральних земель та інших держав діють (є 
чинними) також і у Федеральній землі

§ 22 Декларація виробника щодо відповідності

(1) Виробник тільки тоді може надавати Декларацію щодо відповідності, якщо він 
за допомогою власного виробничого контролю забезпечив, що виготовлений 
ним будівельний виріб відповідає керівним Технічним правилам, Загальним 
допускам будівельного нагляду, Загальним актам перевірки будівельного наг-
ляду або Згодам у окремому випадку.

(2) У Технічних будівельних положеннях згідно з § 85a Абз. 2, у Загальному допус-
ку будівельного нагляду, у Загальному акті перевірки будівельного нагляду або 
у Згодах у окремому випадку може бути призначена перевірка (випробування) 
будівельних виробів Установою технічного контролю до надавання Декларації 
щодо відповідності, якщо це вимагається для забезпечення виготовлення згід-
но з відповідним порядком. У цих випадках Установа технічного контролю має 
перевірити будівельний виріб щодо того, чи він відповідає керівним технічним 
правилам, Загальним допускам будівельного нагляду, Загальним актам пере-
вірки будівельного нагляду або Згодам у окремому випадку.

(3) У Технічних будівельних положеннях згідно з § 85a, у Загальних допусках 
будівельного нагляду або у Згодах у окремому випадку може призначатися 
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сертифікація перед наданням Декларації щодо відповідності, якщо це вима-
гається для підтвердження (доведення) виготовлення згідно з відповідним 
порядком. Вищий орган будівельного нагляду може у окремому випадку доз-
волити застосування будівельних виробів без сертифікації, якщо доведено 
(підтверджено), що ці будівельні вироби відповідають Технічним правилам, 
Допускам, Актам перевірки або Згодам згідно з Абзацом 1.

(4) Якщо нічого іншого не визначено, то будівельні вироби, які не виготовляються 
серійно, потребують тільки Декларації щодо відповідності згідно з Абзацом 1.

§ 23 Сертифікація

(1) Виробнику слід надавати Сертифікат відповідності, виданий Установою сер-
тифікації згідно з § 24, якщо будівельний виріб

1. відповідає Технічним будівельним положенням згідно з § 85a Абз. 2, 
Загальному допускові будівельного нагляду, Загальному актові пере-
вірки будівельного нагляду або Згодам у окремому випадку та

2. підлягає власному заводському виробничому контролю, а також сто-
ронньому наглядові згідно з керівними положеннями Абзацу 2.

(2) Сторонній нагляд мають провадити Установи нагляду згідно з § 24. Сторонній 
нагляд має регулярно контролювати (перевіряти), чи будівельний виріб відпо-
відає Технічним будівельним положенням згідно з § 85a Абз. 2, Загальному 
допускові будівельного нагляду, Загальному актові перевірки будівельного 
нагляду або Згодам у окремому випадку.

§ 24 Установи технічного контролю, сертифікації, нагляду 
(контролю)

Вищий орган будівельного нагляду може визнати фізичну або юридичну особу

1. установою технічного контролю для надавання Загальних актів пере-
вірки будівельного нагляду (§ 19 Абз. 2),

2. установою технічного контролю для технічного контролю, технічних 
випробувань будівельних виробів перед підтвердженням відповідно-
сті (§ 22 Абз. 2),

3. установою сертифікації (§ 23 Абз. 1),

4. установою нагляду (контролю) для проведення стороннього нагляду 
(контролю) (§ 23 Абз. 2),

5. установою нагляду (контролю) для проведення нагляду згідно з § 16a 
Абз. 7 та § 25 Абз. 2 або 

6. установою технічного контролю для проведення контролю, випробу-
вань згідно з § 16a Абз. 6 та § 25 Абз. 1

Якщо вони або їх працівники згідно з їх освітою, фаховими знаннями, особистою 
надійністю, об’єктивністю (неупередженістю) та роботою, яку вони виконують, за-
безпечують гарантію щодо того, що ці завдання виконуються відповідно до пу-
блічно-правових приписів (норм), та, якщо вони мають у своєму розпорядженні 
необхідні пристрої. Речення 1 застосовується відповідним чином до державних 
установ, якщо вони забезпечені достатньою мірою відповідними зайнятими у них 
фахівцями, та оснащені необхідними пристроями. Визнання установ технічного 
контролю, сертифікації, нагляду (контролю) інших Федеральних земель є чинним 
(діє) також і у Федеральній землі .....
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§ 25 Особливі вимоги до компетентності та сумлінності

(1) У випадку будівельних виробів, виготовлення яких надзвичайною мірою за-
лежить від компетентності та досвіду осіб, які цим займаються, або від 
оснащення особливими (спеціальними) пристроями, у Загальному допус-
ку будівельного нагляду, у Згоді в окремому випадку або шляхом Правового 
розпорядження Вищого органу будівельного нагляду може бути призначено 
(встановлено), що Виробник має у своєму розпорядженні таких фахівців та 
пристрої, та має надати Установі технічного контролю Підтвердження про це 
згідно з § 24 Реченням 1 Пунктом 6. У правовому розпорядженні можуть бути 
поставлені мінімальні вимоги щодо освіти, кваліфікації, підтвердженої іспита-
ми, та щодо навчальних закладів включно передумови визнання.

(2) Для будівельних виробів, які у зв’язку з їх властивостями або їх особливим 
цільовим призначенням потребують надзвичайної сумлінності у встановленні, 
транспортуванні, обслуговуванні або чищенні, у Загальному допуску будівель-
ного нагляду, у Згоді в окремому випадку або шляхом Правового розпоря-
дження Вищого органу будівельного нагляду може бути призначений нагляд 
(контроль) цих видів робіт (діяльності) установою нагляду згідно з § 24 речен-
ням 1 Пунктом 5, якщо ці роботи (види діяльності) вже не охоплено Постано-
вою (ЄС) № 305/2011.

Розділ четвертий: Поведінка будівельних 
матеріалів та будівельних елементів 
у випадку пожежі (горіння); Стіни, 
перекриття, дахи

§ 26 Загальні вимоги до поведінки будівельних матеріалів 
та будівельних елементів в умовах пожежі (горіння)

(1) Будівельні матеріали поділяються відповідно до вимог до їх поведінки у ви-
падку пожежі на

1. негорючі,

2. важкозаймисті,

3. звичайнозаймисті.

Будівельні матеріали, які не є, як мінімум, звичайнозаймистими (легкозаймисті буді-
вельні матеріали), застосовуватися не можуть; ця умова не діє, якщо вони у поєд-
нанні з іншими будівельними матеріалами не є легкозаймистими.

(2) Будівельні елементи поділяються відповідно до вимог до їх вогнетривкості на

1. вогнетривкі,

2. високовогнезатримувальні,

3. вогнезатримувальні;

Вогнетривкість пов’язана у випадку несучих та зміцнювальних (тих, що забезпечу-
ють жорсткість) будівельних елементів з їх безпекою стійкості у випадку пожежі (го-
ріння), у випадку будівельних елементів, які огороджують приміщення (простір) — їх 
стійкості проти поширення пожежі (горіння). Будівельні елементи додатково поділя-
ються відповідно до їх поведінки у випадку пожежі (горіння) будівельних матеріалів, 
з яких вони складаються, на

1. будівельні елементи з негорючих будівельних матеріалів,

2. будівельні елементи, несучі та зміцнювальні (ті, що забезпечують 



Сильні міста — cильна Україна 23

жорсткість) елементи яких складаються з негорючих будівельних ма-
теріалів, та, у випадку будівельних елементів, які огороджують при-
міщення (простір), додатково мають шар з негорючих будівельних 
матеріалів, який іде наскрізно через рівень будівельного елементу,

3. будівельні елементи, несучі та зміцнювальні (ті, що забезпечують 
жорсткість) елементи яких складаються з горючих будівельних мате-
ріалів та які зі всіх сторін мають ефективне з точки зору пожежного 
захисту облицювання з негорючих будівельних матеріалів (пожежо-
захисне облицювання) та ізоляційні матеріали з негорючих будівель-
них матеріалів,

4. будівельні елементи з горючих будівельних матеріалів.

5. Якщо у цьому Законі або у приписах (нормах) на засадах (підставі) 
цього Закону нічого іншого не визначено, тоді 

a) будівельні елементи, які мають бути вогнетривкими, відповідають 
щонайменше (як мінімум) вимогам Речення 2 Пункту 2,

b) будівельні елементи, які мають бути високовогнезатримуваль-
ними, відповідають щонайменше (як мінімум) вимогам Речення 2 
Пункту 3.

§ 27 Несучі стіни, опори

(1) Несучі стіни, стіни жорсткості та опори мають у випадку пожежі (горіння) бути 
достатньо довгий час статично стійкими. Вони мають бути

1. у будівлях Категорії будівель 5 вогнетривкими,

2. у будівлях Категорії будівель 4 високовогнезатримувальними,

3. у будівлях Категорії будівель 2 і 3 — вогнезатримувальними

Речення 2 є чинним (діє)

1. для дахових поверхів тільки тоді, коли над ними ще є можливи-
ми приміщення для перебування осіб; § 29 Абз. 4 залишається 
недоторканним,

2. Речення 2 не є чинним (не діє) для балконів, за винятком некритих 
проходів, які служать необхідними коридорами.

(2) У підвальному поверсі несучі та зміцнювальні (ті, що забезпечують жор-
сткість) стіни і опори мають бути

1. у будівлях Категорій будівель 3 — 5 вогнетривкими,

2. у будівлях Категорій будівель 1 та 2 вогнезатримувальними.

§ 28 Зовнішні стіни

(1) Зовнішні стіни та елементи зовнішніх стін, такі, як парапети та фартухи слід ви-
конувати таким чином, щоб поширення пожежі (вогню) на цих будівельних еле-
ментах та у цих будівельних елементах обмежувалося достатньо довгий час.

(2) Ненесучі зовнішні стіни та ненесучі елементи несучих зовнішніх стін мають 
складатися з негорючих будівельних матеріалів; вони допускаються такими, 
що складаються з горючих матеріалів, якщо вони як будівельні елементи, які 
огороджують приміщення (простір), є вогнезатримувальними. Речення 1 не є 
чинним (не діє) для

1. вікон і дверей,

2. ущільнень (герметизації) швів

3. горючих ізоляційних матеріалів у негорючих закритих профілях кон-
струкцій зовнішніх стін.
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(3) Поверхні зовнішніх стін, а також облицювання зовнішніх стін мають включ-
но з ізоляційними матеріалами та несучими конструкціями, які під ними зна-
ходяться, бути важкозаймистими; Несучі конструкції, які знаходяться знизу, 
зі звичайнозаймистих будівельних матеріалів є допустимими, якщо виконано 
вимоги згідно з Абзацом 1. Облицювання балконів, які ідуть вище необхідної 
висоти захисного огородження, та обладнання для сонячної енергії, яке за 
розміром перекриває понад два поверхи на зовнішніх стінах, мають бути важ-
козаймистими. 3Щодо будівельних матеріалів, які мають бути важкозаймис-
тими, у будівельних елементах згідно з Реченням 1 Півречення 1 та Реченням 
2, є недопустимим, щоб вони відпадали у стані горіння або стікали краплями.

(4) У випадку конструкцій зовнішніх стін із порожніми або заповненими повітрям 
просторами, які є за розміром вищими за один поверх, як, наприклад, обли-
цювання зовнішніх стін, вентильовані з задньої сторони, проти поширення по-
жежі (горіння) слід виконувати особливі попереджувальні заходи. Речення 1 
відповідним чином діє для подвійних фасадів.

(5) Абзаци 2, 3 та 4 Речення 1 не діють для будівель категорії 1 — 3; Абзац 4 Ре-
чення 2 не діє для будівель Категорії 1 і 2.

§ 29 Перегородки

(1) Перегородки згідно з Абзацом 2 як будівельні елементи, які огороджують 
простір приміщень або одиниць цільового призначення всередині поверхів, 
мають здатними достатньо довго чинити опір поширенню пожежі (горіння).

(2) Перегородки є необхідними (вимагаються)

1. між одиницями цільового призначення, а також між одиницями цільо-
вого призначення та приміщеннями іншого використання, крім необ-
хідних коридорів,

2. для завершення приміщень (просторів) з вибуховою та підвищеною 
пожежною небезпекою,

3. між приміщеннями перебування осіб та приміщеннями іншого вико-
ристання у підвальних поверхах.

(3) Перегородки згідно з Абзацом 2 Пунктами 1 і 3 мають мати вогнетривку 
здатність несучих та зміцнювальних (тих, які забезпечують жорсткість) бу-
дівельних елементів поверху, але бути принаймні (щонайменше, як мінімум) 
вогнезатримувальними. Перегородки згідно з Абзацом 2 Пункт 2 мають бути 
вогнетривкими.

(4) Перегородки згідно з Абзацом 2 мають бути доведеними до перекриття у 
коробці будівлі, а у приміщенні горища — до оболонки покрівлі; якщо у го-
рищах перегородки доводяться тільки до перекриття коробки, тоді це пе-
рекриття як будівельний елемент, що завершує приміщення (простір) 
включно його несучі та зміцнювальні будівельні елементи має бути виконане 
вогнезатримувальним.

(5) Отвори (пройми) у перегородках згідно з Абзацом 2 є допустимими, якщо 
вони обмежуються тим числом (кількістю) та розміром, які вимагаються для 
цільового призначення; вони мають мати вогнезахисні, щільні та автоматичні 
замки.

(6) Абзаци 1 — 5 не діють для житлових будівель Категорій будівель 1 і 2.

§ 30 Протипожежні стіни

(1) Протипожежні стіни як будівельні елементи, що закінчують приміщення (про-
стір) для завершення будівель (завершальна стіна будівлі) або для розподілу 
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будівель на пожежні зони (внутрішня протипожежна стіна) мають достатньо 
довгий час перешкоджати поширенню пожежі (горіння) на інші будівлі або на 
інші пожежні зони.

(2) Протипожежні стіни є необхідними

1. у ролі завершальної стіни будівлі, за винятком будівель без примі-
щень для перебування осіб та без опалювальних пристроїв чи при-
міщень із кубатурою (місткістю приміщення) брутто не більш, ніж 50 
м³, якщо ці завершальні стіни споруджуються при межі земельної ді-
лянки, або на відстані від межі земельної ділянки меншій, ніж 2,50 м, 
хіба що забезпечено відстань (дистанцію) мінімум 5 м до вже наявних 
або згідно з будівельно-правовими приписами (нормами) допустимих 
майбутніх будівель,

2. як внутрішня протипожежна стіна для поділу витягнутих на велику 
відстань будівель на проміжки не більш, ніж 40 м,

3. як внутрішня протипожежна стіна для поділу будівель із сільсько-
господарським цільовим призначенням на пожежні зони із місткістю 
(кубатурою) не більш, ніж 10 000 м³ брутто,

4. як завершальна стіна будівлі між житловими будівлями та прибудо-
ваними будівлями сільськогосподарського цільового призначення, а 
також як внутрішня протипожежна стіна між житловою частиною та 
частиною будівлі сільськогосподарського цільового призначення.

(3) Протипожежні стіни мають бути, в тому числі, і під дією додаткового механіч-
ного навантаження бути вогнетривкими та складатися з негорючих будівель-
них матеріалів. Замість протипожежних стін у випадках Абзацу 2 Пунктів 1–3 
є допустимими

1. для будівель Категорії 4 — стіни, які, в тому числі, під дією додатко-
вого механічного навантаження є високовогнезатримувальними,

2. для будівель Категорій 1 — 3 — високовогнезатримувальні стіни,

3. для будівель Категорій 1 — 3 — завершальні стіни будівель, які у 
кожному випадку зсередини назовні мають протипожежну здат-
ність несучих та зміцнювальних (тих, що забезпечують жорсткість) 
елементів будівлі, але принаймні вогнезахисні будівельні елементи, 
та у напрямку ззовні всередину мати протипожежну здатність вог-
нетривких будівельних елементів. 3У випадках Абзацу 2 № 4 замість 
протипожежних стін є допустимими вогнетривкі стіни, якщо місткість 
приміщення брутто будівлі із сільськогосподарським призначенням 
або частини будівлі є більшою, ніж 2000 м³.

(4) Протипожежні стіни мають проходити до покрівлі та у всіх поверхах бути роз-
міщеними одна над одною. Як відхилення від цієї норми замість внутрішніх 
протипожежних стін стіни поповерхово можуть бути зміщеними, якщо

1. стіни у решті умов відповідають Абзацові 3 Реченню 1,

2. перекриття, якщо вони пов’язані з цими стінами, є вогнетривкими, 
складаються з негорючих будівельних матеріалів та не мають отворів 
(пройм),

3. будівельні елементи, які підтримують ці стіни і перекриття, є вогне-
тривкими та складаються з негорючих будівельних матеріалів,

4. зовнішні стіни на ширину зміщення у поверсі вище або нижче змі-
щення є вогнетривкими та 

5. отвори у зовнішніх стінах у зоні зміщення розміщено так та виконано 
інші попереджувальні заходи таким чином, що нема небезпеки поши-
рення пожежі (горіння) до інших пожежних зон.
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(5) Протипожежні стіни слід доводити до висоти 0,30 м над покрівлею або за-
вершувати на висоті оболонки покрівлі вогнетривкою плитою, яка склада-
ється з негорючих будівельних матеріалів, та виступає в обидві сторони на 
0,50 м; над нею не можна виводити горючі частини даху. У випадку будівель 
Категорій 1 — 3 протипожежні стіни мають доводитися мінімум під оболонку 
покрівлі. Порожні простори, які залишаються, слід повністю заповнювати не-
горючими будівельними матеріалами.

(6) Якщо будівлі або частини будівель, які стикаються через кут, мають бути відо-
кремленими одна від одної протипожежною стіною, тоді відстань відступання 
цієї стіни від внутрішнього кута має складати мінімум 5 м; це не діє (не є чин-
ним), якщо кут внутрішнього кута складає більш, ніж 120 градусів, або якщо 
мінімум одна зовнішня стіна на 5 м довжини є виконаною як вогнетривка сті-
на з негорючих матеріалів без отворів (пройм), у випадку будівель Категорії 
1 — 4 як високовогнезатримувальна стіна без отворів.

(7) Будівельні елементи із вмістом горючих матеріалів не можна виводити на ви-
соту над протипожежними стінами. У випадку конструкцій зовнішніх стін, які 
можуть сприяти боковому поширенню пожежі, як, наприклад, вентильовані 
фасадні облицювання або подвійні фасади, слід проти поширення пожежі у 
зоні протипожежних стін виконувати особливі захисні заходи. Облицювання 
зовнішніх завершальних стін будівель включно з ізоляційними матеріалами та 
несучими нижніми конструкціями мають бути негорючими. Будівельні елемен-
ти можуть тільки настільки входити у зчеплення з протипожежними стінами, 
щоб протипожежна здатність протипожежних стін не порушувалася; це відпо-
відно діє (є чинним) для комунікацій, розрізів комунікацій та димарів.

(8) Отвори у протипожежних стінах не допускаються. Вони тільки тоді є допусти-
мими у внутрішніх протипожежних стінах, якщо вони є обмеженими за своїм 
числом (кількістю) та розміром, необхідним для цільового призначення; отво-
ри мають мати вогнетривкі, щільні замки з автоматичним зачиненням.

(9) У внутрішніх протипожежних стінах вогнетривкі засклення є допустимими 
тільки у тому випадку, якщо вони є обмеженими за своїм числом (кількістю) та 
розміром, необхідним для цільового призначення.

(10)  Абзац 2 Пункт 1 не є чинним (не діє) для бокових стін передніх прибудов у 
сенсі § 6 Абз. 6, якщо вони від сусідньої будівлі або від межі сусідньої земель-
ної ділянки дотримуються відстані, яка відповідає відстані їх виступання впе-
ред, але складає мінімум 1 м.

(11)  Абзаци 4 — 10 діють відповідним чином також і для стін, які згідно з Абзацом 
3 реченнями 2 і 3 є допустимими замість протипожежних стін.

§ 31 Перекриття

(1) Перекриття як несучі будівельні елементи та як будівельні елементи, які за-
вершують приміщення (простір) між поверхами мають бути у випадку пожежі 
(горіння) достатньо довгий час статично стійкими та здатними чинити опір по-
ширенню пожежі (вогню). Вони мають бути

1. у будівлях Категорії будівель 5 вогнетривкими,

2. у будівлях Категорії будівель 4 високовогнезатримувальними,

3. у будівлях Категорії будівель 2 і 3 вогнезатримувальними.

Речення 2 діє

1. для поверхів у приміщеннях (просторі) горищ, якщо над ними є мож-
ливі приміщення для перебування осіб; § 29 Абз. 4 залишається 
недоторканним,



Сильні міста — cильна Україна 27

2. Речення 2 не діє для балконів, за винятком відкритих проходів, які 
служать необхідними коридорами.

(2) у підвальному поверсі перекриття мають бути

1. у будівлях Категорії будівель 3 – 5 вогнетривкими,

2. у будівлях Категорії будівель 1 і 2 вогнезатримувальними. 

Перекриття мають бути вогнетривкими

3. під і над приміщеннями (просторами) з вибуховою небезпекою та з 
підвищеною пожежною небезпекою, за винятком приміщень у жит-
лових будівлях Категорій 1 і 2,

4. між частиною будівлі із сільськогосподарським цільовим призначен-
ням та житловою частиною будівлі.

(3) Примикання перекриттів до зовнішньої стіни має бути виконано таким чином, 
щоб воно задовольняло вимоги Абзацу 1 Речення 1.

(4) Отвори у перекриттях, для яких нормами призначено протипожежну здат-
ність, є допустимими тільки

1. у будівлях Категорій будівель 1 і 2,

2. всередині однієї і тієї самої одиниці цільового призначення загальною 
площею не більш, ніж 400 м² на не більш, ніж у двох поверхах

3. у решті випадків, якщо вони обмежуються числом (кількістю) та роз-
міром, необхідними для цільового призначення, і мають замки із тою 
самою протипожежною здатністю, що й перекриття.

§ 32 Дахи

(1) Покрівлі мають бути достатньо довгий час здатними забезпечувати опір по-
жежному навантаженню ззовні через леткий вогонь та випромінюване тепло 
(тверда покрівля).

(2) 1Покрівлі, які не виконують вимоги згідно з Абзацом 1, є допустимими у ви-
падку будівель Категорії будівель 1 — 3, якщо ці будівлі

1. мають відстань від межі земельної ділянки мінімум 12 м,

2. мають від будівель на тій самій земельній ділянці, які мають тверду 
покрівлю, відстань мінімум 15 м,

3. мають мати відстань від будівель на тій самій земельній ділянці та із 
покрівлями, які не виконують вимоги Абзацу 1, мінімум 24 м,

4. від будівель без приміщень для перебування осіб та без опалюваль-
них пристроїв чи приміщень на тій самій земельній ділянці та з міст-
кістю (кубатурою) брутто не більш, ніж 50 м³ дотримуються відстані 
мінімум 5 м. 2Якщо будівлі мають витримувати відстань згідно з Аб-
зацом 1, тоді у випадку житлових будівель Категорії будівель 1 і 2 у 
випадках

5. Пункту 1 вистачає відстані мінімум 6 м,

6. Пункту 2 вистачає відстані мінімум 9 м,

7. Пункту 3 вистачає відстані мінімум 12 м.

(3) Абзаци 1 і 2 не є чинними (не діють) для

1. будівель без приміщень для перебування осіб із опалювальними та 
без опалювальних пристроїв (приміщень) із місткістю (кубатурою) 
брутто не більш, ніж 50 м³,

2. світлопропускних (прозорих) покрівель з негорючих будівельних ма-
теріалів; горючі ущільнення (герметизації) швів та горючі ізоляційні 
матеріали у негорючих профілях є допустимими,
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3. Вікон у площині дахів, ліхтарів верхнього світла та світлових куполів 
житлових будівель,

4. покрівель входів та навісів, виготовлених з негорючих будівельних 
матеріалів,

5. покрівель входів з горючих будівельних матеріалів, якщо входи ве-
дуть до помешкань.

(4) від Абзаців 1 і 2 як відхилення від цієї норми є допустимими

1. світлопропускні (прозорі) часткові площини з горючих будівельних 
матеріалів у покрівлях згідно з Абзацом 1 та

2. озеленені дахи, якщо немає небезпеки виникнення пожежі (горіння) у 
випадку пожежного (вогневого) навантаження ззовні через летючий 
вогонь та випромінюване тепло або проти цього виконано попере-
джувальні заходи.

(5) Виступи дахів, дахові карнізи та надбудови на дахах, світлопропускні (прозо-
рі) покрівлі, вікна у площині дахів, світлові куполи, ліхтарі верхнього світла ма-
ють бути впорядкованими та спорудженими таким чином, щоб вогонь не міг 
переноситися на інші частини будівлі та на сусідні земельні ділянки. Від про-
типожежних стін та від стін, які є допустимими замість протипожежних стін, 
мають бути віддаленими на мінімум 1,25 м

1. вікна у площині дахів, ліхтарі верхнього світла, світлові куполи та 
отвори у покрівлі, якщо ці стіни не виведено на мінімум 30 см над 
покрівлею,

2. обладнання (установки) сонячної енергії, слухові вікна та подібні над-
будови на дахах з горючих будівельних матеріалів, якщо вони не є 
захищеними цими стінами від поширення пожежі (вогню, горіння).

(6) Дахи, будівель, які побудовано одна біля одної сторонами настінних жолобів 
(спусків дахів), як будівельні елементи, що завершують приміщення (простір) 
мають бути вогнезахисними щодо пожежного навантаження зсередини на-
зовні включно з їх несучими та зміцнювальними (тими, що забезпечують їх 
жорсткість) будівельними елементами. Отвори у цих дахових площинах мають 
бути по горизонталі бути віддаленими на мінімум 2 м від протипожежної стіни 
або від стіни, яка є допустимою замість протипожежної стіни.

(7) Дахи прибудов, які примикають до зовнішніх стін з отворами або без про-
типожежної здатності, як будівельні елементи, що завершують приміщення 
(простір), всередині відстані 5 м від цих зовнішніх стін мають мати щодо по-
жежного навантаження зсередини назовні включно з їх несучими та зміцню-
вальними (тими, що забезпечують їх жорсткість) будівельними елементами ту 
саму протипожежну здатність, що й перекриття тієї частини будівлі, до якої 
вони прибудовуються. Це не є чинним (не діє) для прибудов до житлових буді-
вель категорій будівель 1 — 3.

(8) Для робіт, які виконуються зі сторони даху, має бути розміщено безпечні у ви-
користанні відповідні пристрої.

Розділ п’ятий: Евакуаційні шляхи, отвори, 
захисні огородження

§ 33 Перший та другий евакуаційний шлях

(1) Для одиниць цільового призначення із принаймні одним приміщенням для пе-
ребування осіб, таких, як житлові будівлі, амбулаторні приміщення, самостій-
ні будівлі підприємств на мають бути в наявності, як мінімум два незалежних 
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один від одного евакуаційні шляхи на вулицю; обидва евакуаційні шляхи, прав-
да, можуть всередині поверху вести через один і той самий необхідний кори-
дор (вестибюль).

(2) Для одиниць цільового призначення згідно з Абзацом 1, які не знаходяться на 
рівні землі, перший евакуаційний шлях має вести через необхідні сходи. Дру-
гим евакуаційним шляхом можуть бути інші необхідні сходи або місце одиниці 
цільового призначення, яке є досяжним для рятувальних пристроїв пожеж-
ної охорони. Другий евакуаційний шлях не вимагається, якщо рятівні роботи є 
можливими через безпечно досяжну сходову клітку, у яку не можуть потрапи-
ти вогонь і дим (безпечна сходова клітка).

(3) Будівлі, другий евакуаційний шлях яких веде через рятівні пристрої пожежної 
охорони, та у яких верхній край парапету вікон або місць, які призначені для 
розміщення драбини, знаходиться на відстані більшій, ніж 8 м над поверхнею 
території, можна споруджувати тільки, якщо пожежна охорона має у своє-
му розпорядженні такі необхідні рятувальні пристрої, як підйомні рятувальні 
транспортні засоби. У випадку спеціальних споруд другий евакуаційний ря-
тувальний шлях через рятувальні пристрої пожежної охорони є допустимим 
тільки, якщо не існує сумнівів щодо можливості порятунку осіб.

§ 34 Сходи

(1) Кожний поверх, який не знаходиться на рівні землі, та придатне для вико-
ристання горище будівлі мають мати доступ через принаймні одні сходи (не-
обхідні сходи). Замість необхідних сходів є допустимими рампи із пологим 
нахилом.

(2) Складані сходи та ескалатори є недопустимими для виконання ролі необхід-
них сходів. У будівлях Категорії будівель 1 і 2 складані сходи та драбини як 
доступ до горища без приміщень для перебування осіб є допустимими.

(3) Необхідні сходи мають вести одним переходом до всіх під’єднаних до них 
поверхів; вони мають бути безпосередньо під’єднані сходами до горища. Ця 
норма не є чинною (не діє) для сходів

1. у будівлях Категорій будівель 1 — 3,

2. згідно з § 35 Абз. 1 Реченням 3 Пунктом 2.

(4) Несучі елементи необхідних сходів мають бути

1. у будівлях Категорії будівель 5 вогнезахисними та з негорючих буді-
вельних матеріалів,

2. у будівлях Категорії будівель 4 з негорючих матеріалів,

3. у будівлях Категорії будівель 3 з негорючих будівельних матеріалів 
або вогнезатримувальними

несучі елементи зовнішніх сходів згідно з § 35 Абз. 1 Реченням 3 Пунктом 3 для 
будівель Категорій будівель 3 — 5 мають складатися з негорючих будівельних 
матеріалів.

(5) корисна ширина сходових маршів та сходові майданчики необхідних сходів 
мають бути достатніми для найбільшої очікуваної активності руху.

(6) Сходи мають мати міцні та безпечні для тримання поручні. Для сходів слід пе-
редбачати поручні на обидвох сторонах та проміжні поручні, якщо безпека 
руху цього вимагає.

(7) Сходи не можуть починатися безпосередньо за дверима, які відчиняються у 
напрямку сходів; між сходами та дверима слід розміщувати достатній сходо-
вий майданчик.
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§ 35 Необхідні сходові клітки, виходи

(1) Кожні необхідні сходи з метою забезпечення евакуаційних шляхів з поверхів 
на вулицю мають розміщуватися у власному прохідному сходовому примі-
щенні (необхідна сходова клітка). Необхідні сходові клітки мають бути таким 
чином впорядкованими та виконаними, щоб використання необхідних сходів 
у випадку пожежі (горіння) було можливим достатньо довгий час. Необхідні 
сходи без власної сходової клітки є допустимими

1. у будівлях Категорій будівель 1 і 2,

2. для сполучення максимально двох поверхів всередині однієї і тієї са-
мої одиниці цільового призначення із загальною площею не більш, 
ніж 200 м², якщо у кожному поверсі можна досягнути іншого евакуа-
ційного шляху,

3. як зовнішні сходи, якщо їх використання є достатньо безпечним, та у 
випадку пожежі не буде піддаватися небезпеці.

(2) Від кожного місця приміщення для перебування осіб, а також підвального по-
верху має бути досяжним принаймні один вихід до необхідної сходової клітки 
або на вулицю із відстанню максимально 35 м. Підвальні поверхи, які розмі-
щуються один над одним, мають мати кожний принаймні два виходи до необ-
хідних сходових кліток або на вулицю. Якщо вимагаються декілька необхідних 
сходових кліток, тоді вони мають бути розподіленими таким чином, щоб вони 
розміщувалися якомога навпроти, та щоб евакуаційні шляхи були якомога 
коротшими.

(3) Кожна необхідна сходова клітка має мати безпосередній вихід на вулицю. 
Якщо вихід необхідної сходової клітки не веде безпосередньо на вулицю, тоді 
простір (приміщення) між необхідною сходовою кліткою та виходом на вулицю

1. має бути, як мінімум, таким широким, як сходові марші, які до нього 
відносяться,

2. має мати стіни, які виконують вимоги до стін сходової клітки,

3. має мати щільні димонепроникні замки із автоматичним зачиненням 
та

4. бути без отворів до інших приміщень, за винятком необхідних 
коридорів.

(4) Стіни необхідних сходових кліток як будівельні елементи, що завершують 
приміщення (простір) мають

1. мати у будівлях Категорії будівель 5 метод будівництва протипожеж-
них стін,

2. у будівлях Категорії будівель 4 бути високовогнезатримувальними, в 
тому числі, і під дією додаткового механічного навантаження

3. бути у будівлях категорії будівель 3 вогнетривкими. 2Це не вимага-
ється для зовнішніх стін сходових кліток, які складаються з негорю-
чих будівельних матеріалів, та не можуть піддаватися небезпеці у 
випадку пожежі (горіння) через інші елементи будівлі, які примикають 
до цих зовнішніх стін. Верхнє завершення необхідних сходових клі-
ток як будівельний елемент, що завершує приміщення (простір), мати 
протипожежну здатність таку саму, як і перекриття будівлі; ця норма 
не діє, якщо верхнє завершення є дахом і стіни сходової клітки дохо-
дять до оболонки покрівлі.

(5) У необхідних сходових клітках та у приміщеннях згідно з Абзацом 3 Реченням 2 

1. облицювання, штукатурки, ізоляційні матеріали, підвісні стелі та 
вбудовані елементи мають складатися з негорючих будівельних 
матеріалів,
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2. стіни і перекриття з горючих матеріалів мають мати облицювання з 
негорючих будівельних матеріалів достатньої товщини,

3. покриття підлог, за винятком профілів, які захищають від ковзання, 
мають складатися з принаймні (як мінімум) важкозаймистих буді-
вельних матеріалів.

(6) У необхідних сходових клітках отвори 

1. до підвальних поверхів, до немансардних горищ, майстерень, мага-
зинів, складів та подібних приміщень, а також до інших приміщень 
та одиниць цільового призначення з площею понад 200 м², крім жит-
лових одиниць (квартир), мають мати принаймні вогнезатримувальні, 
димонепроникні замки, які автоматично зачиняються,

2. до необхідних коридорів мають мати димонепроникні замки, які ав-
томатично зачиняються,

3. до інших приміщень та одиниць цільового призначення мають мати 
принаймні вогнезахисні, димонепроникні замки, які автоматично за-
чиняться. Вогнезахисні та димозахисні завершення можуть містити 
бокові елементи та фрамуги, якщо завершення є сумарно не шир-
шим, ніж 2,50 м.

(7) Необхідні сходові клітки мають мати можливість освітлення. Необхідні сходо-
ві клітки без вікон у будівлях з висотою згідно з § 2 Абз. 3 Реченням 2 понад 
13 м мають мати аварійне освітлення.

(8) Необхідні сходові клітки мають мати можливість вентиляції та для підтримки 
ефективності робіт з пожежогасіння мати можливість димовідведення. Вони 
мають

1. у кожному наземному поверсі мати вікна, які ведуть безпосередньо 
на вулицю і можуть відчинятися, із перетином вільного проходу при-
наймні 0,50 м², або

2. мати у найвищому місці отвір для димовідведення. У випадку Речення 
2 Пункту 1 у будівлях Категорії будівель 5 у найвищому місці вимага-
ється отвір для димовідведення; у випадках Речення 2 Пункту 2 у бу-
дівлях Категорій будівель 4 і 5, якщо це необхідно для виконання вимог 
згідно з Реченням 1, слід виконати попереджувальні заходи. Отвори 
для димовідведення згідно з Реченнями 2 і 3 мають у кожній сходовій 
клітці мати перетин вільного проходу принаймні 1 м² та пристрої для 
відчиняння їх завершень, які мають можливість обслуговування від ну-
льового поверху, а також від найвищого сходового майданчику.

§ 36 Необхідні коридори, відкриті проходи
(1) Коридори, через які ведуть евакуаційні шляхи з приміщень для перебування 

осіб або з одиниць цільового призначення, які мають приміщення для пере-
бування осіб, до виходів у необхідні сходові клітки або на вулицю (необхідні 
коридори), мають бути таким чином впорядкованими та виконаними, щоб ви-
користання у випадку пожежі було можливим достатньо довгий час. Необхідні 
коридори не вимагаються

1. у житлових будівлях категорій будівель 1 і 2,

2. у інших будівлях Категорій будівель 1 і 2, за винятком підвальних 
поверхів,

3. всередині одиниць цільового призначення з площею не більш, ніж 
200 м² та всередині житлових одиниць (квартир),

4. всередині одиниць цільового призначення, які служать для офісних та 
адміністративних цілей, з площею не більш, ніж 400 м²; це діє також 
для частин більших одиниць цільового призначення, якщо ці частини 
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є не за площею більшими, ніж 400 м², мають перегородки згідно з § 
29 Абз. 2 Пунктом 1 та кожна частина незалежно від інших частин має 
мати згідно з § 33 Абз. 1 евакуаційні шляхи.

(2) Необхідні коридори мають бути настільки широкими, щоб їх вистачало для 
найактивнішого очікуваного руху. У коридорах не допускається слідування 
одних за одною сходинок у кількості меншій, ніж три сходини одна за одною.

(3) Необхідні коридори мають бути поділеними на димові зони (відсіки) димоне-
проникними завершеннями, які не замикаються на замки, а зачиняються авто-
матично. Димові зони мають мати довжину не більшу, ніж 30 м. 3Завершення 
мають бути доведені до перекриття коробки; вони можуть бути доведеними 
до підвісної стелі коридорів, якщо підвісна стеля є вогнезатримувальною. Не-
обхідні коридори з тільки одним осьовим напрямком, які ведуть до запасної 
сходової клітки, можуть мати довжину не більшу, ніж 15 м. Речення 1 — 4 не є 
чинними (не діють) для відкритих проходів згідно з Абзацом 5.

(4) Стіни необхідних коридорів як будівельні елементи, що завершують приміщен-
ня (простори), мають бути вогнезахисними, а у підвальних поверхах, несучі та 
зміцнювальні (ті, що забезпечують жорсткість) будівельні елементи яких мають 
бути вогнетривкими. Стіни мають бути доведеними до перекриття коробки. Вони 
можуть бути доведеними до підвісної стелі коридорів, якщо підвісна стеля є 
вогнетривкою та забезпечено завершення приміщення (простору), який є порів-
няльним із завершенням приміщення (простору) згідно з Реченням 1. Двері у цих 
стінах мають щільно зачинятися; отвори до складських зон у підвальному примі-
щенні мають мати вогнезахисні замки, які зачиняються щільно та автоматично.

(5) 1Для стін та парапетів необхідних коридорів із тільки одним осьовим напрям-
ком, які влаштовано як відкриті проходи перед зовнішніми стінами, діє відпо-
відним чином Абзац 4. 2Вікна у цих зовнішніх стінах є допустимими від висоти 
парапету 0,90м.

(6) У необхідних коридорах, а також у відкритих проходах згідно з Абзацом 5

1. облицювання, штукатурки, підвісні стелі та ізоляційні матеріали ма-
ють складатися з негорючих будівельних матеріалів,

2. стіни і перекриття з горючих будівельних матеріалів мати облицюван-
ня з негорючих будівельних матеріалів достатньої товщини.

§ 37 Вікна, двері, інші отвори (пройми)

(1) Якщо віконні площини не можуть безпечно чиститися від рівня землі, зсере-
дини будівлі, з лоджій або балконів, тоді слід влаштувати такі пристрої, як під-
йомники, тримачі або штанги, які уможливлюють чищення ззовні.

(2) Скляні двері та інші скляні поверхні, які досягають до підлоги загальнодоступ-
них площ руху, має бути позначено таким чином, щоб їх можна було легко 
розпізнати. Інші захисні заходи слід передбачити для скляних площ, якщо 
цього вимагає безпека руху.

(3) Вхідні двері помешкань (квартир), які мають доступ через ліфти, мають мати 
ширину в світлі (ширину просвіту, ширину в чистоті) 0,90 м.

(4) Кожний підвальний поверх без вікон має мати принаймні один отвір на вули-
цю, щоб уможливити димовідведення. 2Спільні підвальні світлові шахти для 
підвальних поверхів, які розташовано один над одним, є недопустимими.

(5) Вікна, які служать евакуаційними шляхами згідно з § 33 Абз. 2 Реченням 
2, мають мати розміри у світлі (розміри в чистоті, просвіти) мінімум 
0,90 м x 1,20 м та бути розміщеними над верхнім краєм підлоги не вище, ніж на 
відстань 1,20 м. Якщо ці вікна розміщуються в нахилах дахів або в надбудовах 
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дахів (в надбудовах на дахах), тоді їх нижній край або виступ, який знаходиться 
перед ними, може бути віддаленим по горизонтальній лінії від краю жолоба 
даху не більш, ніж на відстань 1 м.

§ 38 Захисні огородження

(1) В будівельних спорудах, «при» та «на» будівельних спорудах захисними ого-
родженнями або парапетами має бути оснащено

1. площі, які загалом призначені для доступу та безпосередньо межу-
ють з площами, які знаходяться на більш, ніж 1 м нижче; ця норма не 
діє (не є чинною), якщо захисне огородження суперечить цільовому 
призначенню цих площ,

2. недоступні ліхтарі верхнього світла та скляні накриття у площинах, 
які загалом призначені для доступу, якщо вони з цих площин висту-
пають назовні на відстань меншу, ніж 0,50 м,

3. дахи або дахові елементи, які призначені навіть тільки для коротко-
часного перебування людей,

4. отвори у придатних для доступу перекриттях, а також у дахах або 
дахових елементах згідно з Пунктом 3, якщо вони не мають безпеч-
ного перекриття,

5. недоступні скляні площини у перекриттях, а також у дахах або дахо-
вих елементах згідно з Пунктом 3,

6. вільні сторони сходових маршів, сходових майданчиків та сходових 
отворів (прольотів між паралельними сходовими маршами),

7. Світлові шахти підвалів та виробничі шахти, які знаходяться при пло-
щах руху, якщо вони не перекриті для забезпечення безпеки руху.

(2) Підвальні світлові шахти, які розміщені на площинах руху, та виробничі шахти 
мають бути безпечно закриті на відстань висоти площ руху. Накриття, які зна-
ходяться при та у площинах, мають бути захищеними від стороннього доступу. 
Вікна, які знаходяться безпосередньо при сходах, та парапети яких знаходять-
ся під рівнем необхідної висоти захисних огороджень, мають бути захищені.

(3) Віконні парапети площин, висота падіння яких складає до 12 м, мають мати 
висоту принаймні 0,80 м, а площин із висотою падіння понад 12 м — висоту 
принаймні 0,90 м. Менші висоти парапетів є допустимими, якщо ці нормативні 
мінімальні висоти згідно з Абзацом 4 дотримуються іншими пристроями — та-
кими, як перила.

(4) інші необхідні захисні огородження мають мати такі мінімальні висоти:

1. захисні огородження для убезпечення отворів у доступних перекрит-
тях та дахах, — такі, як захисні огородження площин з висотою па-
діння з них від 1–12 м: 0,90 м,

2. захисні огородження площин з висотою падіння понад 12 м: 1,10 м.

Розділ шостий: Інженерне забезпечення 
будівлі

§ 39 Ліфти

(1) Ліфти всередині будівель мають мати власні ліфтові шахти, щоб достатньо 
довгий час перешкоджати поширенню пожежі (горіння) на інші поверхи. У лі-
фтовій шахті можуть розміщуватися до трьох ліфтів. Ліфти без власних ліфто-
вих шахт є допустимими
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1. всередині необхідної сходової клітки, за винятком тих, що у висотних 
будинках,

2. всередині приміщень, які проходять крізь поверхи,

3. для сполучення поверхів, яким можна бути з’єднаними один з одним 
у відкритий спосіб,

4. у будівлях Категорій будівель 1 і 2;

і вони мають бути безпечно обшитими.

(2) Стіни ліфтових шахт як будівельні елементи, що завершують приміщення 
(простір) мають бути

1. у будівлях Категорії будівель 5 — вогнетривкими та з негорючих буді-
вельних матеріалів,

2. у будівлях Категорії будівель 4 — високовогнезатримувальними,

3. у будівлях Категорії будівель 3 — вогнезатримувальними;

Стіни ліфтових шахт з горючих будівельних матеріалів мають зі сторони шахти мати 
облицювання з негорючих будівельних матеріалів достатньої товщини. Двері лі-
фтових шахт та інші отвори в стінах ліфтових шахт з необхідною протипожежною 
здатністю мають бути виконаними таким чином, щоб вимоги згідно з Абзацом 1 Ре-
ченням 1 не було порушено.

(3) Ліфтові шахти мають мати можливість вентиляції та отвір для димовідведен-
ня (димовидалення) із перетином вільного проходу принаймні 2,5 відсотків 
від опорної площі ліфтової шахти, але мати площу мінімум 0,10 м². Цей отвір 
може мати замикання, яке автоматично відчиняється у випадку пожежі, та 
може обслуговуватися принаймні з одного відповідного місця. Розташування 
отворів виходу диму має бути обрано таким чином, щоб вихід диму не пору-
шувався вітровими потоками.

(4) Будівлі з висотою згідно з § 2 Абз. 3 Реченням 2 понад 13 м мають мати до-
статню кількість ліфтів. Принаймні один з цих ліфтів має мати можливість 
приймати дитячі візки, крісла-візки, лікарняні ноші та мати зупинки у всіх 
поверхах. Цей ліфт має мати від площі громадського руху та від всіх жител 
(квартир) у будівлі безсходовий доступ. Зупинки у найвищому поверсі, у ну-
льовому поверсі та у підвальних поверхах не вимагаються, якщо їх створення 
пов’язане з особливими труднощами.

(5) Коробки ліфтів мають мати для прийому медичних ношів корисну площу при-
наймні 1,10 м x 2,10 м, для прийому крісла-візка принаймні 1,10 м x 1,40 м; 
двері мають мати ширину проходу в світлі (в чистоті) принаймні 0,90 м. У ліфті 
для крісел-візків та для медичних ношів та частина коробки ліфта, яка не є 
необхідною для крісел-візків, може бути зачиненою дверима із замком. Перед 
ліфтами має бути в наявності достатня площа для руху.

§ 40 Комунікації, інсталяційні шахти і канали

(1) Комунікації можна вести крізь будівельні елементи, які завершують приміщен-
ня (простір), для яких нормами призначено протипожежну здатність, тільки, 
якщо не існує небезпеки розповсюдження пожежі (горіння) достатньо довгий 
час, або коли проти цього виконано відповідні захисні заходи; ця норма не є 
чинною (не діє)

1. для будівель Категорій будівель 1 і 2,

2. всередині помешкань (квартир),

3. всередині однієї і тієї самої одиниці цільового призначення із площею 
не більш, ніж 400 м² на не більш, ніж двох поверхах.

(2) У необхідних сходових клітках, у приміщеннях згідно з § 35 Абз. 3 Реченням 2 
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та у необхідних коридорах комунікаційне обладнання є допустимим тільки, 
якщо використання у ролі евакуаційного шляху у випадку пожежі (горіння) 
буде можливим достатньо довгий час.

(3) Для інсталяційних шахт та каналів відповідно діють Абзац 1 та § 41 Абз. 2 Ре-
чення 1 та Абз. 3.

§ 41 Вентиляційні системи

(1) Вентиляційні системи мають бути безпечними в експлуатації та вогнестійкими; 
вони не можуть шкодити відповідній роботі опалювальних систем.

(2) Вентиляційні трубопроводи, а також їх облицювання та ізоляційні елементи 
мають складатися з негорючих матеріалів; горючі матеріали допускаються, 
якщо не існує небезпеки щодо участі вентиляційної мережі у виникненні по-
жежі (загорання) та розповсюдженні пожежі (горіння). Вентиляційні трубопро-
води можуть пересікати будівельні елементи, які завершують приміщення 
(простір), для яких нормами призначено протипожежну здатність тільки, якщо 
не існує небезпеки того, що не буде стримування пожежі достатньо довгий 
час, або якщо щодо цього виконано запобіжні заходи.

(3) Вентиляційні системи слід виконувати таким чином, щоб вони не переносили 
запахи і пилюку до інших приміщень.

(4) Вентиляційні системи не можна заводити у обладнання для виводу викидів га-
зів; Спільне використання вентиляційних трубопроводів для вентиляції та для 
виведення викидів газів є допустимим, якщо не існує небезпеки для експлуа-
тації та погіршення пожежної безпеки. Витяжка повітря має вести на вулицю. 
Пристрої, які не відносяться до вентиляційного обладнання (систем), у венти-
ляційному обладнанні (системах) не допускаються.

(5) Абзаци 2 і 3 не є чинними (не діють)

1. для будівель Категорій будівель 1 і 2,

2. всередині помешкань (квартир),

3. всередині однієї і тієї самої одиниці цільового призначення з площею 
не більш, ніж 400 m², у не більш, ніж двох поверхах.

(6) Для вентиляційної техніки у приміщеннях та для повітряного опалення Абзаци 
1 — 5 діють відповідним чином.

§ 42 Опалювальні системи, інше обладнання для 
виробництва тепла, для подачі палива

(1) Опалювальні системи і приміщення (опалювальне обладнання) мають бути 
безпечними в експлуатації та безпечними з точки зору пожежної безпеки.

(2) Опалювальна техніка може встановлюватися у приміщеннях тільки, якщо від-
повідно до виду опалювального обладнання та відповідно до розташування, 
розмірів, характеру та цільового призначення приміщень не виникають різні 
види небезпеки.

(3) Відхідні гази від опалювального обладнання слід таким чином виводити крізь 
трубопроводи відхідних газів, димарі та з’єднувальні елементи (пристрої для 
виводу газових викидів), щоб не виникало жодних небезпек або недопустимих 
порушень. Обладнання для відводу газових викидів має бути встановленим 
у такій кількості та розташованим таким чином, щоб опалювальні системи і 
обладнання будівлі можна було відповідно до нього приєднати. Воно має мати 
можливість зручного чищення.
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(4) Резервуари та трубопроводи для горючих газів та рідин мають бути безпеч-
ними щодо експлуатації та пожежної безпеки. Ці резервуари, а також тверді 
паливні матеріали слід розташовувати та зберігати таким чином, щоб не вини-
кало жодних небезпек або недопустимих порушень.

(5) Для встановлення стаціонарних двигунів внутрішнього згорання, блочних те-
плових електростанцій, паливних елементів та компресорів, а також для від-
ведення їх газоподібних продуктів згорання відповідним чином діють Абзаци 
1–3.

§ 43 Санітарне обладнання і системи, лічильники води

(1) Ванні кімнати і туалети без вікон та туалети є допустимими тільки, якщо за-
безпечено ефективну вентиляцію.

(2) Кожна житлова одиниця (квартира) має мати власний лічильник води. Ця нор-
ма не є чинною (не діє) у випадку зміни цільового призначення, якщо вимогу 
згідно з Реченням 1 можна виконати тільки з непропорційно великими додат-
ковими витратами.

§ 44 Малі очисні споруди, ями

Малі очисні споруди і ями мають бути водонепроникними та достатньо великими 
за розмірами. Вони мають мати щільне та безпечне накриття, а також отвори для 
чищення та випорожнення. Ці отвори мають мати доступ тільки з вулиці. Ці отвори 
мають вентилюватися таким чином, щоб не виникало шкоди здоров’ю та недопусти-
мих порушень. Підвідні трубопроводи до водовідвідних споруд мають бути закрити-
ми, щільними та, якщо необхідно, мати пристрої для їх чищення.

§ 45 Зберігання твердих відходів

Тверді відходи можна тимчасово зберігати всередині будівель, у будівлях Категорій 
будівель 3 — 5 тільки, якщо приміщення, призначені для цього,

1. мають перегородки та перекриття як будівельні елементи завершен-
ня приміщення (простору) з протипожежною здатністю несучих стін 
та

2. мають отвори (пройми) зсередини будівлі до свого приміщення з вог-
незахисними завершеннями, які зачиняються щільно та автоматично,

3. можна безпосередньо ззовні вивантажувати та

4. мають постійну ефективну вентиляцію.

§ 46 Блискавкозахист

Будівельні споруди, у випадку яких відповідно до їх розташування, методу будів-
ництва та цільового призначення легко може вдаряти блискавка та призводити 
до важких наслідків, мають бути оснащеними блискавкозахистом довготривалої 
ефективності.
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Розділ сьомий: Вимоги, обумовлені 
цільовим призначенням

§ 47 Приміщення загального перебування (для 
перебування осіб) 

(1) Приміщення загального перебування мають мати висоту у світлі (в чистоті) 
принаймні (мінімум) 2,40 м. Ця норма не є чинною (не діє) для приміщень для 
перебування осіб у житлових будівлях Категорій будівель 1 і 2, а також для 
приміщень для перебування осіб у просторі горищ.

(2) Приміщення загального перебування мають бути достатньо вентильованими 
та мати можливість денного освітлення. Вони мають мати вікна з будівельним 
розміром принаймні 1/8 від опорної площі приміщення нетто включно з опор-
ною площею нетто засклених передніх прибудов та лоджій.

(3) Приміщення для перебування осіб, цільове призначення яких забороняє 
освітлення денним світлом, а також торговельні приміщення, заклади громад-
ського харчування та продажу розливних напоїв, медичні лікувальні спортив-
ні, ігрові, виробничі та подібні приміщення без вікон є допустимими.

§ 48 Житлові приміщення

(1) Кожне помешкання (квартира) має мати власну кухню або кухонну нішу. Кух-
ні без вікон або кухонні ніші є допустимими, якщо забезпечено ефективну 
вентиляцію.

(2) У житлових будівлях Категорії будівель 3 — 5 мають бути виконані легкодо-
сяжні та добре доступні приміщення для стоянки дитячих візків та велоси-
педів, а для кожної квартири складська кімната (комірна кімната) достатньо 
великого розміру.

(3) Кожне помешкання має мати ванну або душову кімнату та туалет.

§ 49 Місця стоянки, гаражі та місця паркування для 
велосипедів

(1) Необхідні місця стоянки та гаражі, а також можливості стоянки велосипедів (§ 
86 Абз. 1 Пункт 4) мають бути виконані на будівельній земельній ділянці або на 
допустимій відстані від неї на відповідній для цього земельній ділянці, викори-
стання якої для цих цілей забезпечується з публічно-правової точки зору.

(2) Місцева територіальна громада має використовувати грошові суми за вико-
ристання стоянок для

1. створення додаткових стоянок, для відповідного обслуговування або 
для модернізації вже наявних паркувальних споруд,

2. інших заходів з метою розвантаження вулиць від поставлених чи при-
паркованих транспортних засобів включно для інвестиційних заходів 
у громадський пасажирський транспорт.

§ 50 Безбар’єрне будівництво

(1) У будівлях з більш, ніж двома житловими одиницями (квартирами) помеш-
кання (квартири) на поверсі мають бути виконані безбар’єрно; цей обов’язок 
можна виконати також і за допомогою помешкань (квартир) із безбар’єрною 
досяжністю у декількох поверхах. У цих квартирах вітальні та спальні кімнати, 
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туалети, ванні і душові кімнати, а також кухня або кухонна ніша мають бути 
безбар’єрними. § 39 Абз. 4 залишається недоторканним.

(2) Будівельні споруди, які мають громадський (публічний) доступ, мають бути 
у частині, яка служить загальному рухові відвідувачів та користувачів, без-
бар’єрними. Ця норма особливо є чинною (діє) для

1. закладів культури та освіти,

2. спортивних закладів та закладів дозвілля,

3. закладів охорони здоров’я,

4. офісних, адміністративних та судових будівель,

5. торгових, готельних закладів та туристичних закладів,

6. місць стоянок, гаражів та туалетних приміщень.

Для приміщень та споруд, які служать відповідному цільовому призначенню, до-
статньо, щоб вони були безбар’єрними у необхідному обсязі. 4Туалетні приміщення 
та необхідні місця стоянки для відвідувачів та користувачів мають у достатній кіль-
кості бути безбар’єрними.

(3) Абзаци 1 і 2 не є чинними (не діють), якщо такі вимоги у зв’язку з важкими 
умовами території, у зв’язку з тим, що виникає потреба встановлення ліфта, 
який у звичайному випадку не є необхідним, через несприятливі умови вже 
наявної забудови або з точки зору безпеки людей з інвалідністю можна вико-
нати тільки з непропорційно великими додатковими витратами та зусиллями.

§ 51 Спеціальні споруди

До спеціальних споруд у окремому випадку з метою виконання загальних вимог 
згідно з § 3 Абз. 1 можуть бути поставлені особливі вимоги. Пом’якшення можуть 
бути дозволені, якщо немає потреби у дотриманні приписів (норм) у зв’язку з осо-
бливим видом цільового призначення будівельних споруд або приміщень або через 
особливі вимоги. 3Вимоги та пом’якшення згідно з Реченнями 1 і 2 можуть особли-
во розповсюджуватися на

1. порядок розташування будівельних споруд на земельній ділянці,

2. відстані від меж сусідніх земельних ділянок, від інших будівельних 
споруд на земельній ділянці та від площ громадського руху, а також 
на розміри площ земельних ділянок, які слід тримати вільними,

3. отвори за площами громадського руху та за сусідніми земельними 
ділянками,

4. влаштування під’їздів та об’їздів,

5. влаштування зелених смуг, насаджень дерев та на інші зелені наса-
дження, а також на озеленення та усунення схилів і ям,

6. метод будівництва та порядок розташування будівельних елементів, 
які є важливими для безпеки стійкості та безпеки руху, для пожеж-
ного, звукового та теплового захисту або для охорони здоров’я та на 
застосування будівельних матеріалів,

7. пожежозахисні споруди, пристрої та запобіжні заходи,

8. забезпечення запасів води для гасіння пожеж,

9. порядок розміщення та виготовлення і встановлення ліфтів, сходів, 
сходових кліток, коридорів, виходів та інших евакуаційних шляхів,

10. освітлення та енергозабезпечення і постачання,

11. вентиляцію та димовідведення,
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12. опалювальне обладнання та опалювальні приміщення,

13. водопостачання,

14. зберігання та утилізацію водних стоків та твердих відходів,

15. місця стоянки та гаражі,

16. придатність для безбар’єрного використання,

17. допустиму кількість користувачів, порядок розташування та кількість 
допустимих місць стояння і сидіння у місцях масового перебування 
осіб, на трибунах та у тимчасових спорудах,

18. кількість туалетів для відвідувачів,

19. обсяг, зміст та кількість спеціальної документації, яка подається, осо-
бливо концепції пожежного захисту,

20. інші необхідні для подачі свідоцтва,

21. умови наймання та кваліфікацію керівника будівництва (головного 
виконроба) та спеціалізованого керівника будівництва (виконроба ок-
ремих видів робіт),

22. експлуатацію та використання включно з найманням та кваліфікаці-
єю відповідального за забезпечення пожежного захисту,

23. перші, повторні та додаткові заходи контролю і перевірки, які слід 
виконувати щодо цього.
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ЧАСТИНА 4. УЧАСНИКИ БУДІВНИЦТВА

§ 52 Основні обов’язки

У випадку спорудження, перебудови, зміни цільового призначення та усунення 
споруд власник будівництва (забудовник) та учасники будівництва в рамках їх кола 
обов’язків є відповідальними за те, щоб було дотримано публічно-правові приписи 
(норми).

§ 53 Власник будівництва, забудовник

(1) Власник будівництва (Забудовник) для підготовки, поточного контролю та ви-
конання будівельного наміру (будівництва), яке не є вільним під дозвільних 
процедур, а також для усунення споруд має найняти відповідних учасників 
відповідно до §§ 54 — 56, якщо він сам не відповідає вимогам до виконавців 
обов’язків згідно з цими приписами (нормами). До кола обов’язків Власника 
будівництва, крім того, відносяться подання заяв, повідомлень та підтверджень 
згідно з публічно-правовими приписами (нормами). Він має тримати напогото-
ві підтвердження та документи щодо застосовуваних будівельних виробів та 
щодо методів будівництва, які є необхідними для виконання вимог цього Зако-
ну та на підставах цього Закону. Якщо застосовуються будівельні вироби, які 
носять позначки «CE» згідно з Постановою (ЄС) № 305/2011, тоді слід мати під-
готовленою Декларацію робіт (пояснюючу записку робіт). Власник будівництва 
має без зволікань до початку будівництва письмово повідомити ім’я Головного 
виконроба (Керівника будівництва) та негайно письмово повідомити про його 
заміну, якщо така відбувається під час виконання будівництва. Якщо ж зміню-
ється Власник будівництва, тоді новий Власник будівництва має про це негай-
но письмово повідомити Органові будівельного нагляду.

(2) Якщо у випадку одного будівельного наміру (будівництва) виступають декілька 
осіб, які є Власниками будівництва, тоді орган будівельного нагляду може ви-
магати, щоб для відношень з Органом будівельного нагляду було призначено 
Представника, який має виконувати обов’язки Власника будівництва згідно з 
публічно-правовими приписами (нормами). Щодо решти випадків відповідним 
чином застосовуються § 18 Абз. 1 Речення 2 та 3, а також Абзац 2 Закону про 
адміністративні процедури3.

§ 54 Автор ескізу (проекту)

(1) Автор ескізу (проекту) відповідно до компетентності та досвіду має бути від-
повідним вимогам до підготовки відповідного будівельного наміру (будівниц-
тва). Він є відповідальним за повноту та придатність до застосування свого 
ескізу (проекту). Автор ескізу (проекту) має турбуватися про те, щоб всі ок-
ремі креслення, всі окремі розрахунки та вказівки (інструкції), які є необхід-
ними для виконання будівництва, відповідали публічно-правовим приписам 
(нормам).

(2) Якщо Автор ескізу (проекту) не має необхідної компетентності та досвіду 
в окремих фахових (спеціалізованих) сферах, тоді мають бути залученими 
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відповідні спеціалісти-проектувальники (спеціалісти-планувальники). Вони 
є відповідальними за документи, які вони виконали та які вони підписали. 
За відповідне порядкові об’єднання між собою всіх видів спеціалізованого 
проектування (планування) залишається відповідальним Автор ескізу (проекту).

§ 55 Підприємство (Підприємець)

(1) Кожне Підприємство (Підприємець) є відповідальним за відповідне публіч-
но-правовим вимогам виконання ним робіт, на виконання яких він взяв підряд, 
та, за відповідне облаштування та безпечну роботу будівельного майданчика, 
на який розповсюджуються ці роботи. Він має забезпечити необхідні підтвер-
дження та документи щодо застосовуваних будівельних виробів та щодо ви-
конуваних ним методів робіт, які є необхідними для виконання вимог цього 
Закону та на підставах цього Закону, та тримати їх напоготові 

Згідно з законодавством Федеральних земель. У випадку будівельних виро-
бів, які носять позначки «СЕ» згідно з Постановою (ЄС) № 305/2011, він має 
тримати напоготові Декларацію робіт (пояснюючу записку робіт).

(2) Кожне підприємство (Підприємець) має на вимогу Органу будівельного наг-
ляду підтвердити, що воно (він) для робіт, у випадку яких безпека споруди у 
надзвичайній мірі залежить від спеціальної компетентності та досвіду Підпри-
ємства або від оснащення Підприємства спеціалізованими пристроями, є від-
повідним для виконання цих робіт та має у розпорядженні необхідні пристрої.

§ 56 Керівник будівництва (Головний виконроб)

(1) Керівник будівництва (Головний виконроб) має слідкувати за тим, щоб бу-
дівництво провадилося відповідно до публічно-правових вимог, та має на-
давати для цього необхідні розпорядження. В рамках цього завдання він 
має слідкувати за безпекою будівельно-технічного виробництва на буді-
вельному майданчику, особливо за безпечним поєднанням робіт різних під-
приємств-виконавців робіт. Відповідальність Підприємств тут залишається 
недоторканною.

(2) Керівник будівництва (Головний виконроб) має мати необхідні для виконан-
ня свого завдання компетентність та досвід. Якщо у окремих сферах він не 
має необхідної компетентності, тоді мають бути залучені спеціалізовані викон-
роби. Вони відповідно до своїх фахових сфер виступають замість Головного 
виконроба. 4Головний виконроб має взаємно узгоджувати діяльність спеціалі-
зованих виконробів та свою власну діяльність.
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ЧАСТИНА 5. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ 
БУДІВЕЛЬНОГО НАГЛЯДУ, 
ПРОЦЕДУРИ

Розділ перший: Державні органи 
будівельного нагляду

§ 57 Структура та відповідальність державних органів 
будівельного нагляду

(1) Державними органами будівельного нагляду є

1. Адміністративний орган нижчого рівня як Нижчий Орган будівельно-
го нагляду,

2. Адміністративний орган вищого рівня як Вищий Орган будівельного 
нагляду,

3. Міністерство …як Найвищий Орган будівельного нагляду.

За виконання цього Закону, а також інших публічно-правових приписів (норм) для 
спорудження, перебудови, зміни цільового призначення та усунення, а також для 
використання та для обслуговування споруд, якщо нічого іншого не визначено, від-
повідальним є Нижчий орган будівельного нагляду.

(2) Найвищий Орган будівельного нагляду може з правом відкликання переда-
вати завдання Нижчого Органу будівельного нагляду повністю або частково 
районним (земельно-окружним) територіальним громадам (Державні органи).

(3) Органи будівельного нагляду мають мати достатню кількість працівників, які 
відповідають вимогам до виконавців таких завдань, та бути оснащеними не-
обхідними пристроями. До складу Органів будівельного нагляду особливо ма-
ють відноситися державні службовці, які мають повноваження для виконання 
вищої адміністративної будівельно-технічної та необхідні знання з будівельної 
техніки, будівельного зовнішнього виконання та публічного будівельного пра-
ва, та державні службовці, які мають повноваження судової влади або вищої 
адміністративної служби. Найвищий орган будівельного нагляду може тут 
дозволяти винятки.

§ 58 Завдання і повноваження державних органів 
будівельного нагляду

(1) Будівельний нагляд є завданням держави.

(2) Органи будівельного нагляду мають у випадках зведення, перебудови, зміни 
цільового призначення та усунення будівель і споруд, а також використання та 
обслуговування споруд слідкувати за тим, щоб було дотримано публічно-пра-
вові приписи (норми), якщо це не є відповідальністю інших державних органів. 
2Вони можуть в рамках реалізації цих завдань виконувати необхідні заходи.
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(3) Дозволи будівельного нагляду та інші заходи є чинними (діють) також для 
спадкоємців та проти спадкоємців.

(4) Особи, які виконують завдання щодо виконання цього Закону, мають право 
в рамках реалізації своїх службових завдань мати доступ на земельних ді-
лянок та до споруд, включно з помешканнями (квартирами). Засадниче пра-
во недоторканності помешкання (Стаття 13 Конституції, Стаття/§ Конституції 
країни …) цією нормою обмежується.

Розділ другий: Обов’язковість отримання 
дозволу, звільнення чи свобода від 
отримання дозволу

§ 59 Засади

(1) Спорудження, перебудова та зміна цільового призначення споруд потребу-
ють Дозволу на будівництво, якщо нічого іншого не визначено у §§ 60 — 62, 
76 та 77.

(2) Звільнення чи свобода від отримання Дозволу згідно з Абзацом 1, §§ 60 — 62, 
76 та 77 Абз. 1 Реченням 3, а також обмеження контролю чи перевірки буді-
вельним наглядом згідно з §§ 63, 64, 66 Абз. 4 та 77 Абз. 3 не звільняють від 
обов’язку дотримання вимог, які ставляться публічно-правовими приписами 
(нормами), та залишають будівельно-наглядові повноваження недоторканними.

§ 60 Пріоритет інших дозвільних процедур

Дозволу на будівництво, пом’якшення, звільнення від Дозволу на будівництво, 
Згоди та Адміністративного контролю за будівництвом згідно з цим Законом не 
потребують

1. споруди, які підлягають отриманню допусків згідно з іншими пра-
вовими приписами (нормами), всередині або біля наземних водойм 
та споруди, які служать розбудові, утриманню або використанню 
водойми, або є чинними, як такі, крім будівель, які є спеціальними 
будівлями,

2. споруди, які потребують Допусків згідно з іншими правовими при-
писами (нормами), призначені для публічного забезпечення елек-
троенергією, газом, теплом, водою та для публічного (громадського) 
відведення та використання стічних вод, крім будівель, які є спеці-
альними будівлями,

3. Рекламні споруди, якщо вони потребують виняткового Дозволу від-
повідно до правових норм вуличного руху або Допуску згідно з до-
рожніми правовими нормами,

4. Споруди, які потребують Дозволу згідно із Законом про господар-
ство кругообігу в природі та про відходи,

5. Споруди, які потребують Дозволу або Допуску відповідно до безпеки 
виробленої продукції,

6. Споруди, які потребують Дозволу на їх виконання згідно із Законом 
про атомну енергію,

Для споруд, у випадку яких Дозвіл на будівництво, пом’якшення норм або Згоду 
включає інша Дозвільна процедура або, які згідно з Реченням 1 не потребують 
Дозволу на будівництво або відповідної Згоди, завдання та повноваження Органу 
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будівельного нагляду виконує установа, яка є відповідальною за виконання відпо-
відних правових приписів (норм).

§ 61 Будівельні наміри (будівництво), вільні від дозвільних 
процедур, усунення будівельних об’єктів

(3) Вільними від дозвільних процедур є

1. такі будівлі:

a) одноповерхові будівлі з опорною площею брутто до 10 м², крім 
тих, які плануються на зовнішній території

b) гаражі включно з критими місцями стоянок із середньою висо-
тою стін до 3 м та опорною площею брутто до 30 м², крім тих, 
які плануються на зовнішній території

c) будівлі без опалювального обладнання та приміщень із висотою 
стіни зі сторони дахового жолоба до 5 м, які служать для сіль-
ськогосподарського або лісогосподарського призначення згід-
но з §§ 35 Абз. 1 Пункти 1 і 2, 201 BauGB (Будівельного кодексу 
Німеччини), мають опорну площу брутто до 100 м² та призна-
чені тільки для зберігання речей або для тимчасового захисту 
тварин,

d) тепличні будинки із висотою гребеня даху до 5 м, з сільсько-
господарським цільовим призначенням згідно з §§ 35 Абз. 1 
Пунктами 1 і 2, 201 BauGB (Будівельного кодексу Німеччини) та 
мають опорну площу брутто до 100 м²,

e) навісні споруди для очікування пасажирів, які служать для ці-
лей громадського транспорту та шкільних автобусів,

f) захисні будиночки для піших туристів, із загальним доступом та 
без приміщень для перебування осіб,

g) накриття терас із площею до 30 м² та з глибиною до 3 м,

h) літні будиночки та альтанки у садових кооперативах у сенсі § 
1 Абз. 1 Федерального закону про малі садові ділянки та дачні 
кооперативи,

i) будиночки для відпочинку на вихідні на кемпінгах і т.п.;

2. Обладнання інженерного забезпечення будівель, за винятком ок-
ремо розташованих споруд та обладнання для відведення викидів 
газів з висотою понад 10 м;

3. Таке обладнання та споруди для використання відновлюваних дже-
рел енергії, як

a) обладнання сонячної енергії у площині зовнішніх стін та дахів, 
при та на зовнішніх стінах і дахах, за винятком тих, які знахо-
дяться на висотних будинках, а зміна у зв’язку з цим цільового 
призначення та зовнішнього вигляду будівлі,

b) обладнання сонячної енергії, розташоване окремо і незалежно 
від будівель, із висотою до 3 м та із загальною довжиною до 9 
м,

c) обладнання та споруди вітрової енергії з висотою до 10 м від 
поверхні території до найвищої точки, яких торкається ротор, та 
із діаметром ротора до трьох метрів, крім тих, які плануються 
на чисто житлових територіях;

4. Таке обладнання та споруди забезпечення та відведення:

a) колодязі,
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b) обладнання та споруди, які служать цілям телекомунікації, пу-
блічного забезпечення електроенергією, газом та теплом, з ви-
сотою до 5 м та з опорною площею брутто до 10 м²;

5. Такі мачти (стовби), антени та подібне обладнання і споруди:

a) без впливу на Пункт 4 b антени включно з мачтами з висотою до 
10 м та із спорудами забезпечення, які сюди відносяться, із міст-
кістю (кубатурою) брутто 10 м3, а також, якщо вони споруджують-
ся всередині вже наявної будівельної споруди, на ній або при ній, 
пов’язана з цим зміна цільового призначення або зовнішнього ви-
гляду споруди,

b) мачти та опори телефонних комунікацій, для комунікацій електро-
постачання, ля фунікулерів та комунікацій інших транспортних за-
собів, для сирен та прапорів,

c) мачти, які споруджено для святкування традиційних подій,

d) сигнальні мачти для геодезії,

e) мачти заливного світла із висотою до 10 м;

6. Такі резервуари, цистерни та бункери:

a) стаціонарні резервуари для скрапленого газу із місткістю до 3 т, 
для нескраплених газів — із місткістю брутто до 6 м³,

b) стаціонарні резервуари для горючих та вразливих для впливу 
води рідин із місткістю брутто до 10 м³,

c) стаціонарні резервуари інших видів з місткістю брутто до 50 м³ та 
з висотою до 3 м,

d) бункери для кормового силосу (барди) з висотою до 6 м та ями 
для щепи,

e) перевізні силоси (закриті бункери), компостне та інше обладнання 
і споруди,

f) водні басейни місткістю до 100 м³;

7. Такі мури та огородження:

a) мури включно з опорними стінами та огородження з висотою до 2 
м, крім тих, які знаходяться чи заплановані на зовнішній території,

b) відкриті, безцокольні огородження для земельних ділянок, сіль-
ськогосподарського та лісогосподарського призначення згідно 
з §§ 35 Абз. 1 Пунктами 1 і 2, 201 BauGB (Будівельного кодексу 
Німеччини);

8. приватні споруди для руху, включно з мостами та проїзними отворами 
із шириною в світлі (просвітом, в чистоті) до 5 м та тунелі діаметром 
до 3 м;

9. насипи та викопні виїмки з висотою або глибиною до 2 м та площею 
основи до 30 м², на зовнішніх територіях — до 300 м²;

10. Такі споруди у садах, на дачах та для організації дозвілля:

a) плавальні басейни з місткістю басейну до 100 м³ включно пере-
криттями над ними, крім тих, які на зовнішній території,

b) трампліни для стрибків на лижах, вишки для стрибків у воду гірки 
для катання з висотою до 10 м,

c) споруди, які служать відповідному цільовому призначенню об-
лаштуванню ігрових, футбольних та спортивних майданчиків, до-
ріжок для верхової їзди та для зеленого туризму, шляхів для юних 
натуралістів, крім будівель та трибун,

d) житлові вагончики, намети та споруди, які не є будівлями, на кем-
пінгових, наметових майданчиках та територіях для на вихідні,
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e) споруди, які служать цільовому призначенню садівництва, садо-
вої архітектури та облаштуванню, яке відповідає даному цільово-
му призначенню, крім будівель та огороджень;

11. Такі несучі та ненесучі будівельні елементи:

a) ненесучі та незміцнювальні (не ті, що забезпечують жорсткість) 
будівельні елементи у будівельних спорудах,

b) перебудова та зміна несучих або зміцнювальних (тих, що забез-
печують жорсткість) будівельних елементів всередині житлових 
будівель Категорій будівель 1 і 2,

c) вікна і двері, а також призначені для них отвори (пройми),

d) облицювання зовнішніх стін включно із заходами теплоізоляції, 
за винятком тих,  що у висотних будинках, обшивки та штука-
турки будівельних споруд,

e) покрівлі включно із заходами теплоізоляції, за винятком тих, що 
у висотних будинках;

12. Такі рекламні споруди і обладнання:

a) рекламні споруди і обладнання із видовою площиною до 1 м²,

b) торгові товарні автомати,

c) рекламні споруди і обладнання, які відповідно до їх зрозумілого 
цільового призначення розміщуються тільки тимчасово на мак-
симум два місяці, крім тих, що на зовнішніх територіях

d) щити, які позначають власників та вид комерційних підприємств 
(вказівні щити), якщо їх об’єднано на одній дошці перед проїзда-
ми через населені пункти,

e) рекламні споруди на комерційних, промислових, індустріальних 
та порівняльних спеціальних територіях, визначених Планами за-
будови, на місці виконання робіт і послуг з висотою до 10 м, а 
також, якщо вони споруджуються у вже наявній, на або при вже 
наявній будівельній споруді, — пов’язана з цим зміна цільового 
призначення або зовнішнього вигляду споруди чи обладнання;

13. Такі тимчасово встановлені або використовувані споруди і 
обладнання:

a) споруди будівельних майданчиків включно зі складськи-
ми приміщеннями, захисними приміщеннями та місцями 
розквартирування,

b) риштування,

c) туалетні вагончики,

d) допоміжні споруди, які служать оборонним цілям, цілям служби 
надзвичайних ситуацій або допомозі у нещасних випадках,

e) будівельні споруди, які споруджуються на максимально три мі-
сяці на дозволених виставкових та ярмаркових територіях, крім 
легких тимчасових споруд,

f) торгові стенди та інші будівельні споруди на вуличних святах, на-
родних гуляннях та ярмарках, крім легких тимчасових споруд;

14. Такі площі:

a) неукріплені складські та стоянкові площі, які служать сільсько-
господарському або лісогосподарському цільовому призначен-
ню згідно з §§ 35 Абз. 1 Пунктами 1 і 2, 201 BauGB (Будівельного 
кодексу Німеччини),

b) некриті стоянкові площі з площею до 30 м² та під’їзди до них,

c) дитячі ігрові майданчики згідно з § 8 Абз. 2 Реченням 1;
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15. Такі інші споруди:

a) споруди для стоянки велосипедів з площею до 30 м²,

b) колонки та заправкові автомати дозволених заправок пального,

c) стелажі з висотою до 7,50 м до верхнього краю складеного 
товару,

d) пам’ятники на кладовищах, польові хрести, пам’ятники та інші 
мистецькі вироби у кожному випадку висотою до 4 м,

e) інші незначні споруди або незначні частини споруд, такі, як наві-
си при входах у будинки, маркізи, ролети, тераси,

Фундаменти машинного обладнання і верстатів, вуличні ваги для транспортних за-
собів, альтанки-перґоли, мисливські вишки, годівниці для диких тварин, вулики, го-
луб’ятні, в’їзди у двори та штанги для вибивання килимів.

(4) Вільною від дозвільних процедур є зміна цільового призначення споруд, якщо

1. для нового цільового призначення не розглядаються інші публіч-
но-правові вимоги згідно з § 64 у поєднанні з § 66, ніж ті, які мало те 
цільового призначення, яке було до цього,

2. спорудження або перебудова споруд згідно з Абзацом 1 були б віль-
ними від дозвільних процедур.

(5) Вільним від дозвільних процедур є усунення

1. споруд згідно з Абзацом 1,

2. окремо розташованих будівель Категорії будівель 1 і 3,

3. інших споруд, які не є будівлями, з висотою до 10 м.

У решті випадків заплановане усунення споруд потребує повідомлення Органо-
ві будівельного нагляду щодо нього принаймні за один місяць до запланованої дії 
усунення. У випадку будівель, які не розташовані окремо, безпека стійкості будівлі, 
до якої прибудовано будівлю, яка планується під усунення (знесення), має бути оці-
неною кваліфікованим планувальником несучих конструкцій (статиком) у сенсі § 66 
Абз. 2 і має бути ним підтверджена у необхідному обсязі; усунення, якщо це потріб-
но, має контролюватися планувальником несучих конструкцій (статиком). Речення 3 
не є чинним (не діє), якщо це прибудова при будівлях, вільних від дозвільних проце-
дур. § 72 Абз. 6 Пункт 3, Абз. 8 діють відповідним чином.

(6) Вільними від дозвільних процедур є роботи поточного обслуговування.

§ 62 Звільнення від отримання дозволів

(1) За умови виконання передумов Абзацу 2, дозволу не потребує спорудження, 
перебудова та зміна цільового призначення9

[A]  будівельних споруд, які не є спеціальними спорудами,

[B]  та

a) житлових будівель,

b) інших будівель Категорій будівель 1–3,

c) інших споруд, які не є будівлями,

d) допоміжних будівель та допоміжних споруд у зв’язку з будівель-
ними намірами (будівництвом) згідно з підпунктами a–c,

крім спеціальних споруд,

[C]  

a) житлових будівель Категорій будівель 1–3,

b) інших будівель Категорій будівель 1 і 2,
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c) інших споруд, які не є будівлями,

d) допоміжних будівель і споруд у зв’язку з будівельними намірами 
(будівництвом) згідно з підпунктами a–c, 

крім спеціальних споруд

[D] 

a) житлових будівель,

b) інших споруд, які не є будівлями,

c) допоміжних будівель і споруд у зв’язку з будівельними намірами 
(будівництвом) згідно з підпунктами a і b, 

крім спеціальних споруд,

[E]  

a) житлових будівель Категорій будівель 1 — 3,

b) інших споруд, які не є будівлями,

c) допоміжних будівель і споруд у зв’язку з будівельними намірами 
(будівництвом) згідно з підпунктами a і b, 

крім спеціальних споруд,

[F]  

a) житлових будівель Категорій будівель 1 і 2,

b) інших споруд, які не є будівлями,

c) допоміжних будівель і споруд у зв’язку з будівельними намірами 
(будівництвом) згідно з підпунктами a і b,

крім спеціальних будівель.

(2) Згідно з Абзацом 1 будівельний намір (будівництво) є вільним від дозвільних 
процедур, якщо

1. знаходиться у сфері чинності (дії) Плану забудови згідно з § 30 Абз. 
1 або §§ 12, 30 Абз. 2 Будівельного кодексу (BauGB- Буд. Кодекс 
Німеччини),

2. не суперечить визначенням Плану забудови,

3. забезпечено інженерну підготовку згідно з BauGB (Будівельний ко-
декс Німеччини),

4. територіальна громада не повідомляє протягом передбаченого тер-
міну згідно з Абзацом 3 Реченням 2, що має бути проведено спро-
щену Дозвільну процедуру або висуває заяву щодо попередньої 
заборони згідно з § 15 Абз. 1 Реченням 2 BauGB (Будівельного ко-
дексу Німеччини).

(3) Власник будівництва має подати до Територіальної громади необхідні доку-
менти; територіальна громада, якщо вона сама не є Органом будівельного 
нагляду негайно подає підготовлені документи Нижчому органові будівель-
ного нагляду. Будівництво можна починати через місяць після подачі необ-
хідних документів до Територіальної громади. Якщо Територіальна громада 
письмово повідомляє Власникові будівництва ще до закінчення перебігу 
цього часового терміну, що не має бути проведено жодної дозвільної про-
цедури і що Територіальна громада згідно з § 15 Абз. 1 Реченням 2 BauGB 
(Будівельного кодексу) не буде висувати заяву щодо заборони, тоді Влас-
ник будівництва може починати виконання будівництва; щодо повідомлен-
ня згідно з Півречення 1 територіальна громада має повідомити Органові 
будівельного нагляду. Якщо Власник будівництва хоче починати виконання 
будівництва через більш, ніж три роки після того, як виконання будівництва 
було визнано дозволеним згідно з Реченнями 2 і 3, тоді відповідним чином 
діють Речення 1 — 3.
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(4) Повідомлення Територіальної громади згідно з Абзацом 2 Пунктом 4 першої аль-
тернативи може відбутися особливо тому, що вона з інших причин вважає необ-
хідною перевірку виконання інших передумов Абзацу 2 або будівельного наміру 
(будівництва). Щодо того, щоб Територіальна громада не скористалася своїми 
можливостями щодо повідомлення, правової претензії не існує. Якщо Терито-
ріальна громада повідомляє, що має бути проведено спрощену Дозвільну про-
цедуру, тоді вона має повернути Власникові будівництва подані ним документи. 
Якщо Власник будівництва під час подачі документів визначив, що подані ним 
документи у випадку повідомлення згідно з Абзацом 2 Пунктом 4 мають бути 
опрацьовані як Заява на будівництво, тоді Територіальна громада спрямовує 
документи одночасно з повідомленням до Органу будівельного нагляду.

(5) § 66 залишається недоторканним. §§ 68 Абз. 2 Речення 1, Абз. 4 Речення 1 і 2, 
72 Абз. 6 Пункт 2, Абз. 7 і 8 діють відповідним чином.

Розділ третій: Дозвільна процедура

§ 63 Спрощена процедура дозволу на будівництво

[A] Крім спеціальних будівель

[B]  у випадку

a) житлових будівель,

b) інших будівель Категорій будівель 1 — 3,

c) інших споруд, які не є будівлями,

d) допоміжних будівель і допоміжних споруд у зв’язку з будівельни-
ми намірами (будівництвом) згідно з підпунктами a — c, 

крім спеціальних споруд,

[C]  у випадку

a) житлових будівель Категорій будівель 1 — 3,

b) інших будівель Категорій будівель 1 і 2,

c) інших споруд, які не є будівлями,

d) допоміжних будівель і допоміжних споруд у зв’язку з будівельни-
ми намірами (будівництвом) згідно з підпунктами a — c,

крім спеціальних споруд,

[D]  у випадку

a) житлових будівель,

b) інших споруд, які не є будівлями,

c) допоміжних будівель і допоміжних споруд у зв’язку з будівельни-
ми намірами (будівництвом) згідно з підпунктами a і b,

крім спеціальних споруд,

[E]  у випадку

a) житлових будівель Категорій будівель 1 — 3,

b) інших споруд, які не є будівлями,

c) допоміжних будівель і допоміжних споруд у зв’язку з будівельни-
ми намірами (будівництвом) згідно з підпунктами a і b,

крім спеціальних споруд,
[F]  у випадку

a) житлових будівель Категорій будівель 1 і 2,

b) інших споруд, які не є будівлями,
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c) допоміжних будівель і допоміжних споруд у зв’язку з будівельни-
ми намірами (будівництвом) згідно з підпунктами a і b,

крім спеціальних споруд,

Орган будівельного нагляду перевіряє

1. відповідність приписам (нормам) про допустимість будівельних спо-
руд згідно з §§ 29 — 38 BauGB (Будівельного кодексу Німеччини),

2. можливості пом’якшення на основі заяв згідно з § 67 Абз. 1 і 2 Речен-
ням 2, а також

3. інші публічно-правові вимоги, якщо через Дозвіл на будівництво зни-
кає необхідність у рішенні згідно з іншими публічно-правовими при-
писами (нормами) або відбувається його заміна.

§ 66 залишається недоторканним.

§ 64 Процедура дозволу на будівництво

У випадку будівельних споруд, які потребують дозволу, та які не підпадають під дію 
§ 63, Орган будівельного нагляду перевіряє

1. відповідність приписам (нормам) щодо допустимості будівельних 
споруд згідно з §§ 29 — 38 BauGB (Будівельного кодексу Німеччини),

2. вимогам згідно з приписами (нормами) цього Закону та на підставах 
цього Закону,

3. інші публічно-правові вимоги, коли зникає необхідність у рішенні 
згідно з іншими публічно-правовими приписами (нормами) або відбу-
вається його заміна.

§ 66 залишається недоторканним.

§ 65 Право подавати будівельну документацію

(1) Подання документації на будівництво для спорудження та перебудови буді-
вель, які не є вільними від дозвільних процедур, мають бути підписані Автором 
ескізу (проекту), який має право подачі будівельної документації (документації 
на будівництво). Це не є чинним (не діє) для

1. подань документів, які, як правило, складаються спеціалістами (фа-
хівцями) з іншою освітою, ніж згідно з Абзацом 2, та

2. незначних та технічно простих будівельних намірів (будівництв).

(2) Право подачі документації на будівництво має той, 

1. хто має право носити назву професії „Архітектор»,

2. кого ім’я внесено у перелік осіб, які мають право подачі документації 
на будівництво, який веде Інженерна палата *); Внесення у перелік у 
інших Федеральних землях є чинними (діють) також і у Федеральній 
землі …*);

3. має право носити звання професії „Архітектор з інтер’єру“, для буді-
вельних змін (перебудов) у будівлях, пов’язаних з професійною функ-
цією архітектора з інтер’єру або

4. має підтвердження закінченої вищої освіти за кваліфікацією «Архі-
тектура», «Висотне будівництво» або «Інженер-будівельник», після 
завершення вищої освіти працював практично принаймні два роки у 
сфері проектування будівель та є службовцем юридичної особи пу-
блічного права, та виконує там службові обов’язки.

(3) У перелік (реєстр) осіб, уповноважених подавати документацію на отримання 
дозволу на будівництво за заявою Інженерної палати*) має вноситися той, хто
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1. має підтвердження закінченої вищої освіти з кваліфікацією за спеці-
альністю «Висотне будівництво» (Стаття 49 Абз. 1 Директиви 2005/36/
ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 7-го вересня 
2005-го року про визнання професійних кваліфікацій, ABl. L 255 від 
30.09.2005, ст. 22) або інженера-будівельника,

2. після завершення вищої освіти здобув досвід роботи на практиці 
принаймні два роки у сфері проектування будівель.

До заяви додаються документи, необхідні для виконання оцінки кваліфікації. Інже-
нерна палата негайно підтверджує*) надходження документів і, за потреби, повідом-
ляє, яких документів не вистачає. Підтвердження про надходження має містити такі 
дані:

1. часовий термін, вказаний у Реченні 5,

2. правові можливості щодо оскарження,

3. повідомлення про те, що заява вважається схваленою, якщо щодо 
неї не було своєчасно прийнято жодного рішення, та

4. у випадку вимоги щодо надання додаткових документів — повідом-
лення про те, що часовий термін згідно з Реченням 5 розпочнеться 
тільки, якщо комплект поданих документів буде повним.

Рішення щодо заяви має бути прийнятим протягом трьох місяців після подання пов-
ного комплекту документів; Інженерна палата*) може у відношенні заявника продов-
жити цей термін один раз на час до двох місяців. Продовження часового терміну та 
його завершення мають бути достатнім чином обґрунтованими та бути повідомле-
ними до закінчення перебігу початкового часового терміну. Заява вважається схва-
леною, якщо щодо неї не було прийнято рішення протягом часового терміну згідно 
з Реченням 5.

(4) Особи, які є резидентами іншої держави-члена Європейського Союзу або 
держави, яка згідно з правом Європейського Співтовариства є рівнозначною 
державі-членові ЄС, вважаються уповноваженими подавати (мають право по-
дачі) документи на будівництво без внесення у перелік (реєстр) згідно з Абза-
цом 2 Пунктом 2, якщо вони

1. мають порівняльні повноваження

2. мали виконувати вимоги, порівняльні із нормами Абзацу 3 Речення 1 
Пунктів 1 і 2.

Вони мають попередньо повідомити про виконання своїх завдань у ролі уповнова-
женого подавати будівельну документацію Інженерній палаті*) і при цьому також 
надати

1. посвідчення про те, що вони є резидентами з правами уповноважено-
го подавати будівельну документацію у державі-члені Європейського 
Союзу або у державі, яка згідно із законодавством Європейського 
Співтовариства прирівнюється до держави-члена ЄС, та про те, що 
їм не заборонено, в тому числі, тимчасово, виконувати цю діяльність 
у момент пред’явлення ними цього свідоцтва, та

2. та надати підтвердження про те, що вони у державі, де вони є рези-
дентами, для того, щоб мати право виконувати обов’язки уповнова-
женого подавати будівельну документацію, мали виконати принаймні 
передумови згідно з Абзацом 3 Реченням 1 Пунктами 1 і 2; вони ма-
ють бути внесені у відповідний Перелік.

Інженерна палата*) має у відповідь на заяву підтвердити, що повідомлення згідно з 
Реченням 2 відбулося; вона може заборонити виконання діяльності уповноважено-
го подавати будівельну документацію і знищити внесення у перелік (реєстр)згідно з 
Реченням 2, якщо не виконано передумови Речення 1.
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(1) Особи, які є резидентами з правами уповноваженого подавати будівельну до-
кументацію у державі-члені Європейського Союзу або у державі, яка згідно 
із законодавством Європейського Співтовариства прирівнюється до держа-
ви-члена ЄС, які не є порівняльними згідно з Абзацом 4 Реченням 1 Пунктом 2, 
є уповноваженими подавати будівельну документацію, якщо Інженерна пала-
та*) надала їм свідоцтво про те, що вони виконують вимоги Абзацу 3 Речення 
1 Пунктів 1 і 2; вони мають бути внесені у відповідний перелік (реєстр). 2Це 
свідоцтво надається у відповідь на основі заяви. Абзац 3 Речення 2 — 7 слід 
застосовувати відповідним чином.

(2) Повідомленя та свідоцтва відповідно до Абзаців 4 і 5 не вимагаються, якщо у 
іншій країні вже відбулося повідомлення або було надано свідоцтво; ще одного 
внесення у переліки (реєстри), які веде Інженерна палата *), не відбувається. 
Процедури згідно з Абзацами 3 — 5 можуть бути проведені єдиною устано-
вою згідно з § 71 a …*) (Закони про адміністративні процедури Федеральних 
земель-VwVfG).

§ 66 Будівельно-технічні підтвердження

(1) Дотримання вимог до безпеки стійкості, до пожежного, звукового та вібрацій-
ного захисту слід підтвердити згідно з детальнішими вимогами Розпорядження 
(Постанови) згідно з § 85 Абз. 3 (будівельно-технічні підтвердження); ця норма 
не є чинною (діє) для будівельних намірів (будівництв), вільних від дозвільних 
процедур, включно із усуненням споруд, якщо у цьому Законі або у правовому 
розпорядженні на підставі § 85 Абз. 3 не вказано нічого іншого. Право (упов-
новаження) подання будівельної документації згідно з § 65 Абз. 2 пунктами 1, 
2 і 4 включає в себе також і право (уповноваження) виконання будівельно-тех-
нічних підтверджень, якщо нижче не визначено нічого іншого.

(2) У випадку

1. будівель Категорій будівель 1 — 3,

2. інших споруд, які не будівлями,

підтвердження безпеки стійкості має виконуватися особою із вищою освітою з ква-
ліфікацією за спеціальністю «Архітектура, висотне будівництво» або з кваліфікацією 
інженера-будівельника, із принаймні трирічним професійним досвідом у проектуван-
ні несучих конструкцій, ім’я якої внесено згідно з нормами § 65 Абз. 3 речень 2 — 7 
у відповідний перелік (реєстр), який веде …*); Внесення у відповідні переліки (реє-
стрів) інших Федеральних земель є чинними (діють) також і у Федеральній землі…*). 
Крім того, також і у випадку інших будівельних намірів (будівництв) Підтвердження 
про безпеку стійкості може виконуватися проектувальником (планувальником) не-
сучих конструкцій згідно з Реченням 1. У випадку будівельних намірів (будівництв) 
будівель Категорії будівель 4, крім спеціальних будівель, а також гаражів середнього 
та великого розміру відповідно до Розпорядження (Постанови) § 85 Абз. 1 Пункту 3, 
Підтвердження щодо пожежного захисту має виконуватися

1. уповноваженим подавати будівельну документацію в інтересах буді-
вельного наміру (будівництва), який підтвердив відповідні знання з по-
жежного захисту,

a) фахівцем зі сфери архітектури, висотного будівництва, інжене-
ром-будівельником або тим, хто має закінчену освіту у сфері по-
жежного захисту, який закінчив вищу освіту у німецькому вищому 
навчальному закладі або рівноцінну освіту в іноземному вищому 
навчальному закладі, або 

b) тим, хто має закінчену освіту, яка надає право виконання обов’яз-
ків принаймні пожежно-технічної служби підвищеного рівня, який 
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після завершення навчання практично працював принаймні два 
роки у сфері пожежно-технічного планування (проектування) 
та виконання будівель або їх перевірки, та підтвердив необхідні 
знання пожежного захисту, або

2. [інженером-випробувальником/експертом-випробувальником]*) з 
пожежного захисту,якого із дотриманням § 65 Абз. 3 Речення 2 — 
7 внесено у перелік, який має вести …*); внесення у переліки у ін-
ших Федеральних землях (країнах) діють також і в Федеральній землі 
(країні) …*). У випадку також і інших будівельних намірів (будівництв) 
підтвердження пожежного захисту маже виконуватися плануваль-
ником (проектувальником) пожежного захисту згідно з Реченням 
3. Для осіб, які є резидентами та виконують повноваження вико-
навців підтверджень безпеки стійкості та поженого захисту у іншій 
державі-члені Європейського Союзу або у державі, яка згідно із за-
конодавством Європейського Співтовариства прирівнюється до дер-
жави-члена ЄС, діє (є чинним) § 65 Абз. 4 — 6 із тією відповідною 
вимогою, що до відповідного органу згідно з Реченням 1 або Речен-
ням 3 має бути подане повідомлення або заява щодо отримання від-
повідного свідоцтва.

(3) У випадку

1. будівель Категорій будівель 4 і 5,

2. якщо це вимагається відповідно до каталогу критеріїв, регламенто-
ваного у правовому розпорядженні (Постанові) згідно з § 85 Абз. 3,

a) будівель Категорій будівель 1 — 3,

b) резервуарів, мостів, опорних мурів і стін, трибун,

c) інших споруд, які не є будівлями, з висотою понад 10 м 

підтвердження безпеки стійкості має бути [перевіреним будівельним наглядом/от-
римати свідоцтво есперта-випробувальника]; це не є чинним (не діє) для житлових 
будівель Категорій будівель 1 і 2. У випадку

1. спеціальних споруд,

2. гаражів середнього та великого розміру відповідно до Правового 
розпорядження (Постанови) § 85 Абз. 1 Пункту 3,

3. будівель Категорії будівель 5,

Підтвердження пожежного захисту має бути [перевіреним будівельним наглядом/
отримати свідоцтво есперта-випробувальника].

(4) Крім випадків згідно з Абзацом 3 будівельно-технічні підтвердження не пе-
ревіряються; § 67 залишається недоторканним. [Якщо будівельно-технічні 
підтвердження посвідчуються експертом-випробувальником, тоді відповід-
ні вимоги не перевіряються також і у випадках § 67.] [Перевірка будівельним 
наглядом/Посвідчення експертом-випробувальником] не вимагається, якщо 
для будівельного наміру (будівництва) вже є підтвердження безпеки стійкості, 
які загально перевірено Органом перевірки і випробування безпеки стійкості 
(Типове випробування); Типові випробування інших Фед. земель (країн) діють 
також і в Федеральній землі (країні) … .

§ 67 Відхилення від правил

(1) Орган будівельного нагляду може дозволяти відхилення від вимог припи-
сів (норм) цього Закону та виданих на підставах цього Закону, якщо воно із 
врахуванням призначення відповідних вимог та із врахуванням визнанням 
інтересів сусідів, захищених з публічно-правової точки зору, узгоджується 
із публічними інтересами, особливо із вимогами § 3 Речення 1. § 85a Абз. 1 
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Речення 3 залишаються недоторканними; [дозвіл на відхилення не вима-
гається, якщо будівельно-технічні підтвердження посвідчено (засвідчено) 
екпертом-випробувальником].

(2) Для отримання дозволу на відхилення від правил згідно з Абзацом 1, на 
винятки та звільнення від визначень Плану забудови або іншого Містобу-
дівного статуту або від регламентів Постанови про цільове призначення 
будівництва (BauNVO) слід окремо подавати письмову заяву; заяву слід об-
ґрунтувати. Для споруд, які не потребують Дозволу, а також для відхилень 
від приписів (норм), які не перевіряються у рамках дозвільної процедури, є 
чинним (діє) Речення 1.

(3) Щодо відхилень (винятків) згідно з Абзацом 1 Реченням 1 від місцевих бу-
дівельних приписів (норм), а також щодо винятків та звільнень згідно з Аб-
зацом 2 Реченням 1 у випадку будівельних намірів, вільних від дозвільних 
процедур, рішення приймає територіальна громада згідно з Абзацами 1 і 2.

§ 68 Заява на будівництво, подання будівельної 
документації

(1) Заяву на будівництво слід подавати письмово до Нижчого органу будівель-
ного нагляду.

(2) Спільно із Заявою на будівництво мають подаватися всі документи, необ-
хідні для оцінки будівельного наміру (будівництва) та для обробки Заяви на 
будівництво (Подання будівельної документації). 2Може бути дозвіл на те, 
щоб подання окремої будівельної документації було виконано пізніше (доне-
сено згодом).

(3) У особливих випадках з метою оцінки впливу будівельного наміру (будів-
ництва) на оточення може бути вимога щодо того, щоб будівельний намір 
було у відповідний спосіб зображено на будівельній земельній ділянці.

(4) Власник будівництва та автор ескізу (проекту) мають підписати Заяву на бу-
дівництво, а автор ескізу (проекту) має підписати будівельну документацію, 
яка подається. Документи, опрацьована спеціалізованими проектувальни-
ками (планувальниками) згідно з § 54 Абз. 2, мають також ними бути під-
писані. Якщо Власник будівництва не є власником земельної ділянки, тоді 
може бути вимога надати Згоду власника земельної ділянки на виконання 
даного будівельного наміру.

§ 69 Обробка заяви на будівництво

(1) Орган будівельного нагляду заслуховує щодо Заяви на будівництво Терито-
ріальну громаду та ті органи,

4. участь або заслуховування яких з метою прийняття рішення щодо 
Заяви на будівництво визначено правовими приписами (нормами), 
або

5. без висловлення позиції яких не можна оцінити здатність Заяви на 
будівництво для отримання Дозволу;

Оцінка або заслуховування не вимагається, якщо Територіальна громада або 
відповідний орган надали згоду на Заяву на будівництво вже до запровадження 
будівельної дозвільної процедури. Якщо надання Дозволу на будівництво потре-
бує згоди або узгодження з іншим органом, установою або іншою інституцією, 
то згода вважається наданою, якщо протягом одного місяця після надходження 
Заяви не було відмови; регулювальні норми, які відхиляються від часового термі-
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ну згідно з Півреченням 1 згідно з правовими приписами (нормами) залишаються 
недоторканними. Висловлення позицій залишаються неврахованими, якщо вони 
не надійшли протягом одного місяця після вимоги щодо висловлення позиції, хіба 
що, запізніле висловлення позиції має істотне значення для правомірності рішен-
ня щодо Заяви на будівництво.

(2) 1Якщо Заява на будівництво є неповною або має істотні недоліки, тоді Орган 
будівельного нагляду вимагає від Власника будівництва усунути недоліки протя-
гом відповідного часового терміну. 2Якщо недоліки не усунуто протягом вказано-
го часового терміну, тоді Заява вважається відкликаною.

§ 70 Участь сусідів

(1) Орган будівельного нагляду має до надання відхилень та звільнень пові-
домити власників сусідніх земельних ділянок (сусідів), якщо очікується, що 
інтереси сусідів, захищені з публічно-правової точки зору, буде зачіплено. 
2Заперечення слід подавати письмово або під запис до Органу або Орга-
нові будівельного нагляду протягом двох тижнів після отримання такого 
повідомлення.

(2) Повідомлення не вимагається, якщо сусіди, яких слід повідомити, підписали 
План розташування будівництва та Будівельні креслення, або надали свою 
згоду на будівельний намір (будівництво) у інший спосіб.

(3) Якщо сусіди не надали своєї згоди на будівельний намір (будівництво), тоді 
слід офіційно вручити їм Дозвіл на будівництво. У випадку, якщо є більше, 
ніж 20 сусідів, яким офіційно має бути вручений Дозвіл на будівництво, тоді 
офіційне вручення згідно з Реченням 1 може бути компенсуватися публіч-
ним повідомленням (оприлюдненням); повідомлення (оприлюднення) має 
містити розпорядчу частину Дозволу на будівництво, роз’яснення щодо 
оскарження, а також вказівку на те, де можна ознайомитися з документами 
даної будівельної дозвільної процедури. Вказане повідомлення слід опри-
люднити у офіційному засобі інформації Органу будівельного нагляду. Офі-
ційне вручення вважається виконаним у день офіційного повідомлення.

(4) У випадку будівельних споруд, які у зв’язку з їх характером та експлуата-
ції є такими, які можуть створювати небезпеку для громадськості або для 
сусідів, нехтувати їх інтересами або шкодити їм, тоді Орган будівельного 
нагляду після Заяви Власника будівництва має офіційно повідомляти про 
даний будівельний намір у своєму офіційному інформаційному засобі, а та-
кож у місцевих щоденних газетах, які є поширеними на території місцезна-
ходження вказаної споруди; якщо Орган будівельного нагляду діє згідно з 
Півреченням 1, тоді Абзац 1 не застосовується. Після закінчення перебігу 
часового терміну одного місяця після оприлюднення будівельного наміру 
згідно з Реченням й Півреченням 1 всі публічно-правові заперечення проти 
будівельного наміру вважаються виключеними. Офіційне вручення Дозволу 
на будівництво згідно з Абзацом 3 Реченням 1 може бути компенсуватися 
оприлюдненням; Абзац 3 Речення 4 та Речення 1 півречення 1 діють від-
повідним чином. У оприлюдненні згідно з Реченням й Півреченням 1 слід 
вказати на те,

1. де і коли можна ознайомитися з документами дозвільної 
процедури,

2. де і коли можна подати заперечення проти даного будівельного 
наміру,

3. які правові наслідки набувають чинності після закінчення перебігу 
часового терміну згідно з Реченням 2 та
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4. що офіційне вручення Дозволу на будівництво може замінятися (ком-
пенсуватися) оприлюдненням.

§ 71 Компенсація узгодження інтересів з територіальною 
громадою

(1) Якщо Територіальна громада згідно з § 14 Абз. 2 Реченням 2, § 22 Абз. 5 
Реченням 1, § 36 Абз. 1 Реченнями 1 і 2 BauGB (будівельного кодексу Ні-
меччини) неправомірно не виконала необхідне узгодження, тоді невиконане 
узгодження має бути згідно з Абзацами 2 і 4 компенсованим.

(2) § … [Оскарження] Положення про Територіальні громади не застосовується.

(3) Положення про Територіальні громади одночасно діє як виконання ком-
пенсації. Воно має бути відповідно обґрунтованим. Протест та позов щодо 
оскарження відповідно також і не мають жодної відтермінувальної дії, 
оскільки Дозвіл діє як виконання компенсації.

(4) Територіальна громада має бути заслуханою перед наданням Дозволу. При 
цьому, їй має бути надана можливість протягом відповідного часового тер-
міну знову прийняти рішення щодо узгодження інтересів.

§ 72 Дозвіл на будівництво, початок будівництва

(1) Дозвіл на будівництво має бути надано, якщо будівельному намірові не су-
перечать жодні публічно-правові приписи (норми), які мають перевірятися 
в рамках дозвільної процедури. 2Впливи на довкілля, які визначено, опи-
сано та оцінено за допомогою перевірки на нешкідливість для довкілля, 
має бути враховано відповідно до приписів (норм), які для цього є чинними 
(діють).

(2) Дозвіл на будівництво має бути в письмовій формі; він має бути обґрунто-
ваним тільки, якщо дозволяються якісь відхилення (винятки) або звільнення 
від виконання приписів (норм), пов’язаних із захистом сусідів, а, якщо сусід 
не надав згоди згідно з § 70 Абз. 2.

(3) Дозвіл на будівництво може бути наданий з обов’язками, умовами та з обу-
мовленнями щодо пізнішого прийняття, зміни або доповнення зобов’язань 
або бути наданий на певний часовий термін.

(4) Дозвіл на будівництво надається без ушкодження прав третіх осіб.

(5) Територіальна громада, якщо вона сама не є Органом будівельного нагляду, 
бути повідомлена про надання, продовження, відхилення, забирання або 
відкликання Дозволу на будівництво, про Частковий Дозвіл на будівництво, 
про Попереднє повідомлення, про Згоду, про дозвіл на відхилення, виняток 
від приписів (норм), про Звільнення від виконання певних приписів (норм). 
До цього повідомлення має додаватися екземпляр Дозволу на будівництво.

(6) Виконання будівництва або виконання певного етапу будівельних робіт 
можна починати тільки, якщо

1. Дозвіл на будівництво надійшов до Власника будівництва, а також, 
якщо Органові будівельного нагляду надано

a) Посвідчення згідно з § 66 Абз. 3 та

b) Повідомлення про початок будівництва

(7) Перед початком будівництва будівлі має бути зроблена розбивка площі 
горизонтальної проекції та бути зроблені висотні розмітки. Дозволи на бу-
дівництво, подані документи на будівництво, а також будівельно-технічні 
вказівки, якщо не йдеться про подачу будівельної документації, [як посвід-
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чення експертів-випробувальників] мають бути на будівельному майданчику 
з самого початку будівництва.

(8) Власник будівництва має попередньо письмово повідомити Органові буді-
вельного нагляду принаймні за тиждень про початок виконання робіт, які 
потребують дозволів та про відновлення будівельних робіт після перерви, 
що тривала понад три місяці (Повідомлення про початок будівництва).

§ 73 Термін чинності (дії) Дозволу

(1) Дозвіл на будівництво та Частковий дозвіл на будівництво втрачають чин-
ність, якщо протягом трьох років після їх видачі не було почато виконання 
будівельного наміру (будівництва) або виконання будівництва перериваєть-
ся на довше, ніж на один рік.

(2) Часовий термін згідно з Абзацом 1 може бути продовжено на основі пись-
мової заяви у кожному випадку на термін до одного року. Його може бути 
продовжено також і зворотною дією, якщо заява надійшла до Органу буді-
вельного нагляду до закінчення часового терміну.

§ 74 Частковий Дозвіл на будівництво

Якщо подано заяву, то початок будівельних робіт з виконання будівельного кот-
ловану та окремих будівельних елементів або будівельних відрізків може бути 
дозволено за письмовою заявою вже до видачі Дозволу на будівництво (Частко-
вий дозвіл на будівництво). § 72 діє відповідним чином.

§ 75 Попереднє повідомлення

Перед поданням Заяви на будівництво після Заяви Власника будівництва сто-
совно окремих питань будівельного наміру (будівництва) має надаватися Попе-
реднє повідомлення. Попереднє повідомлення є чинним (діє) три роки. Термін дії 
може бути продовжено після письмової заяви у кожному випадку на термін до 
одного року. §§ 68 — 70, 72 Абз. 1 — 4 та 73 Абз. 2 Речення 2 діють відповідним 
чином.

§ 76 Дозвіл на спорудження тимчасових розбірних 
легких («летючих») споруд

(1) Тимчасовими розбірними легкими («летючими») спорудами є будівельні 
споруди, які є придатними та призначеними для того, щоб повторно вста-
новлюватися у різних місцях та потім розбиратися. 2Оснащення (спору-
ди) будівельного майданчика та будівельні риштування не є «летючими» 
спорудами.

(2) »Летючі» споруди, до того, як вони перший раз встановлюються та експлу-
атуються, потребують Дозволу на виконання. 2Це не є чинним (не діє) для

1. «летючих» споруд з висотою до 5 м, які не є призначеними для 
того, щоб в них заходили відвідувачі,

2. «летючих» споруд з висотою до 5 м, які експлуатуються для обслу-
говування дітей, і мають швидкість максимум 1 м/сек.,

3. сцен, які є «летючими» будівлями, включно із накриттями та іншими 
надбудовами з висотою до 5 м, з опорною площею 100 м² та з ви-
сотою підлоги до 1,50 м,
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4. наметів на поверхні землі та торгових стендів, у які є доступ людей, 
які є «летючими» спорудами, у кожному випадку з опорною площею 
до 75 м²,

5. надувні ігрові пристрої з висотою зони, у яку є доступ людей, до 5 м 
або із критими зонами, у яких відстань до виходу складає не більш, 
ніж 3 м, а, якщо конструктивно забезпечено перешкоджання зни-
женню рівня перекриття, складає не більш, ніж 10 м.

(3) Дозвіл на виконання надається Нижчим органом будівельного нагляду, на 
підвідомчій території якого Заявник має своє основне місце проживання, або 
свою комерційну (юридичну) адресу (реєстрацію, резиденцію). 2Якщо Заяв-
ник своє основне місце проживання, або свою комерційну (юридичну) адресу 
(реєстрацію, резиденцію) має поза Федеративною Республікою Німеччиною, 
тоді це відноситься до відповідальності того Органу будівельного нагляду, на 
підвідомчій території якого буде вперше встановлено та буде вперше експлу-
атовано «летючу» споруду.

(4) Вищий Орган будівельного нагляду може визначити, що Дозволи на виконан-
ня для «летючих» споруд мають надаватися тільки певними Органами буді-
вельного нагляду.

(5) Дозвіл надається на певний часовий термін, який має складати максимум 
п’ять років; він може бути продовжений Органом, відповідальним за надання 
Дозволу на виконання, після письмової заяви, у кожному випадку на часовий 
термін до п’яти років; § 73 Абз. 2 Речення 2 діє відповідним чином. Дозво-
ли вносяться у Контрольну книгу, до якої додається один екземпляр поданої 
будівельної документації, яка надсилається із приміткою про наданий Дозвіл. 
Дозволи на виконання інших Федеральних земель (країн) є чинними (діють) у 
Федеральній землі (країні) … .

(6) Власник Дозволу на виконання має повідомляти Органові будівельного наг-
ляду, який надавав Дозвіл на виконання, про зміну свого місця проживання 
(житлової резиденції, реєстрації) або своєї комерційної (юридичної) адреси 
(реєстрації, резиденції) або про передачу «летючої» споруди третім особам. 
Орган будівельного нагляду має внести зміни у Контрольну книгу (реєстр) та 
повідомити про них відповідальному державному Органові, якщо з такими 
змінами пов’язана певна відповідальність.

(7) «Летючі» споруди, які згідно з Абзацом 2 Реченням 1 потребують Дозволу на 
виконання, можуть експлуатуватися без порушення інших приписів (норм) 
тільки, якщо, якщо про їх встановлення повідомлено Органові будівельного 
нагляду, на чиїй підвідомчій території вони встановлюються із пред’явлен-
ням Контрольної книги. Орган будівельного нагляду може ставити прийняття 
в експлуатацію цих «летючих» споруд у залежність від експлуатації (викори-
стання). Результ прийняття в експлуатацію вноситься у Контрольну книгу. У 
Дозволі на виконання може бути визначено, що повідомлення згідно з Речен-
ням 1 не вимагаються, якщо не існує небезпеки згідно з § 3 Реченням 1.

(8) Орган будівельного нагляду, відповідальний за прийняття в експлуатацію, 
може призначати зобов’язання або заборонити встановлення або експлуата-
цію (використання) «летючих» споруд, якщо це відповідає з місцевим обста-
винам або є необхідним для захисту від небезпек, особливо тому, що безпека 
експлуатації або безпека стійкості (статика) не забезпечується або припинила 
забезпечуватися або тому, що порушено умови Дозволу на виконання. Якщо 
встановлення або експлуатація (використання) забороняється, тоді це слід 
внести у Контрольну книгу. Орган, який надав Дозвіл, має бути повідомлений, 
Контрольна книга відбирається і повертається Органові, який надав Дозвіл, 
якщо неможливо очікувати виконання відповідних порядкові вимог протягом 
відповідного часового терміну.
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(9) У випадку «летючих» споруд, які мають доступ для відвідувачів та експлуату-
ються тривалий час на одному місці встановлення, Орган будівельного наг-
ляду, відповідальний за прийняття в експлуатацію, з міркувань гарантування 
безпеки може проводити додаткові прийняття в експлуатацію. Результати до-
даткового прийняття в експлуатацію має вноситися у Контрольну книгу.

(10)  §§ 68 Абз. 1, 2 і 4, 81 Абз. 1 і 4 діють відповідним чином.

§ 77 Згода Органу будівельного нагляду

(1) Будівельні наміри (будівництва), не вільні від дозвільних процедур, не потре-
бують Дозволу, звільнення від необхідності Дозволу або адміністративного 
нагляду за будівництвом, якщо

1. керівництво проектними роботами та адміністративний нагляд за бу-
дівництвом передано будівельному службовому органові Федерації 
або Федеративної землі та

2. будівельний службовий орган має службовця із компетенцією вищої 
будівельно-технічної адміністративної служби та достатньою мірою 
забезпечений іншими відповідними фахівцями (спеціалістами).

Такі будівельні споруди, все ж, потребують Згоди Вищого органу будівельного наг-
ляду. Згода не вимагається, якщо Територіальна громада не заперечує, та, якщо її 
публічно-правовим чином захищені інтереси можуть підпадати під вплив відхилень, 
винятків, та звільнень, на які сусіди дали надали свою згоду у зв’язку з даним буді-
вельним наміром. Жодного Дозволу, звільнення від отримання Дозволу або Згоди 
за умови виконання норм Речення 1 не потребують будівельні наміри у вже наявних 
або при вже наявних будівлях, якщо вони не призводять до збільшення будівельно-
го об’єму (будівельної маси) або до зміни цільового призначення, яке не є вільним 
від дозвільних процедур, або не призводять до усунення будівельних споруд.

(1) Заяву на отримання Згоди має бути подано до Вищого органу будівельного 
нагляду.

(2) Вищий орган будівельного нагляду перевіряє

1. відповідність приписам (нормам) про допустимість будівельних спо-
руд згідно з §§ 29 — 38 BauGB (Будівельного кодексу Німеччини) та

2. інші публічно-правові вимоги, якщо у зв’язку зі Згодою зникає не-
обхідність у рішенні згідно з іншими публічно-правовими приписами 
(нормами) або таке рішення замінюється іншим.

Вищий Орган будівельного нагляду приймає рішення щодо винятків, звільнень та 
відхилень від приписів (норм), які перевіряються згідно з Реченням 1, а також від 
інших приписів (норм), якщо вони захищають сусідів, та якщо сусіди не надали своєї 
згоди. У решті випадків допустимість винятків, звільнень та відхилень не потребує 
рішення органу будівельного нагляду.

(1) Територіальна громада має заслуховуватися перед наданням Згоди. § 36 Абз. 
2 Речення 2 Півречення 1 BauGB (Будівельного кодексу Німеччини) діє відпо-
відним чином. У решті випадків слід відповідним чином застосовувати припи-
си (норми) щодо Процедури Дозволу на будівництво.

(2) Про споруди, які служать обороні країни, службовим цілям Федеральної по-
ліції або цивільній обороні населення, на відміну від Абзаців 1 — 4 має бути 
відповідним чином повідомлено Вищому органові будівельного нагляду до по-
чатку будівництва; Абзац 1 Речення 3 Півречення 1 діє відповідним чином. В 
решті випадків органи будівельного нагляду не беруть участі. § 76 Абз. 2 — 10 
у випадку «летючих» будівель, які служать обороні країни, службовим цілям 
Федеральної поліції або цивільній обороні населення, не застосовуються.
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Розділ четвертий: 
Заходи будівельного нагляду

§ 78 Заборона неправомірно позначених будівельних 
виробів

Якщо будівельні вироби позначено «В-значком») (Ü-Zeichen) всупереч § 21, тоді Ор-
ган будівельного нагляду може заборонити застосування цих будівельних виробів 
та анулювати або наказати усунути їх позначення.

§ 79 Припинення робіт

(1) Якщо споруди виконуються, перебудовуються або усуваються всупереч пу-
блічно-правовим приписам (нормам), то Орган будівельного нагляду може 
призначити припинення робіт. Це також є чинним (діє),

1. якщо виконання будівельного наміру було розпочато всупереч при-
писам (нормам) § 72 Абз. 6 і 8, або

2. якщо у під час виконання робіт

a) у випадку будівельного наміру, який потребує дозвільної проце-
дури, вчинено відхилення від дозвільної будівельної документації,

b) у випадку будівельного наміру, який потребує дозвільної проце-
дури, вчинено відхилення від поданої документації,

3. якщо застосовуються будівельні вироби, які всупереч Постанові 
(ЄС) № 305/2011 не мають позначки CE або всупереч § 21 не мають 
«В-позначки» (Ü-Zeichen («Відповідність»)),

4. якщо застосовуються будівельні вироби, які неправомірно носять по-
значку CE або «Ü-позначку» (§ 21 Абз. 3),

(2) Якщо, не зважаючи на письмове або усно повідомлене зупинення робіт, про-
довжуються недопустимі роботи, орган будівельного нагляду може опломбу-
вати будівельний майданчик або вилучити будівельні вироби, пристрої, машини 
та допоміжні будівельні матеріали і помістити їх на державне зберігання.

§ 80 Усунення споруд, заборона використання

Якщо споруди зводяться або перебудовуються всупереч публічно-правовим припи-
сам (нормам), Орган будівельного нагляду призначити часткове або повне усунення 
споруд, якщо неможливо забезпечити правомірні обставини у інший спосіб. Якщо 
споруди використовуються (експлуатуються) всупереч публічно-правовим припи-
сам (нормам), тоді таке використання може бути заборонено.

Розділ п’ятий: Адміністративний нагляд за 
будівництвом

§ 81 Адміністративний нагляд за будівництвом

(1) Орган будівельного нагляду може перевіряти дотримання публічно-правових 
приписів (норм) та вимог, а також виконання обов’язків учасниками будівництва.

(2) [орган будівельного нагляду/експерт-випробувальник] контролює відповід-
но до детальних вимог Правового розпорядження (Постанови) згідно з § 85 
Абз. 2 будівельне виконання будівельних споруд
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1. згідно з § 66 Абз. 3 Реченням 1 щодо [перевіреного органом буді-
вельного нагляду / посвідченого ним] Підтвердження про безпеку 
стійкості,

2. згідно з § 66 Абз. 3 Реченням 2 щодо [перевіреного органом буді-
вельного нагляду / посвідченого ним] Підтвердження про пожежний 
захист.

у випадку будівель Категорії будівель 4, крім спеціальних будівель, а також гара-
жів середнього та великого розміру відповідно до Розпорядження (Постанови) згід-
но з § 85 Абз. 1 Пунктом 3, відповідність будівельного виконання Підтвердженню 
про пожежний захист має підтверджуватися виконавцем Підтвердження або іншим 
уповноваженим до виконання Підтвердження відповідно до § 66 Абз. 2 Речення 3. 
[3Якщо будівельне виконання підтверджується експертом-випробувальником або 
згідно з Реченням 2, тоді адміністративний нагляд Органом будівельного нагляду не 
відбувається.]

(3) В рамках адміністративного нагляду за будівництвом з випробувальними ці-
лями можуть братися проби будівельних виробів, а якщо це необхідно, то й з 
готових будівельних елементів.

(4) В рамках адміністративного нагляду за будівництвом у будь-який час має за-
безпечуватися огляд дозволів, допусків, випробувальних свідоцтв, сертифіка-
тів відповідності, свідоцтв та описів про випробування будівельних виробів, 
позначень значками CE та описів робіт згідно з Постановою (ЄС) № 305/2011, 
будівельних журналів та інших визначених приписами (нормами) описів.

(5) Орган будівельного нагляду або експерт-випробувальник, якщо він або вона 
в рамках адміністративного нагляду за будівництвом отримають відомості 
систематичні правові порушення Постанови (ЄС) 305/2011, мають повідомити 
про це органові, відповідальному у даній сфері ринку робіт і послуг.

§ 82 Повідомлення про стан будівництва, про початок 
експлуатації

(1) [Орган будівельного нагляду/Експерт-випробувальник] може вимагати, щоб 
[йому/йому] було повідомлено про початок та завершення певних будівельних 
робіт. будівельні роботи можна продовжувати тільки, якщо [Орган будівельно-
го нагляду/Експерт-випробувальник] надав згоду на продовження будівельних 
робіт.

(2) Власник будівництва має заздалегідь за два тижні повідомити Органові бу-
дівельного нагляду про намір початку експлуатації споруди, що не є вільною 
від дозвільних процедур. Разом з даним Повідомленням згідно з Реченням 1 
мають бути подані 

1. У випадку будівельних намірів згідно з § 66 Абз. 3 реченням 1 — по-
свідчення експертом-випробувальником про відповідність виконання 
будівництва щодо безпеки стійкості,

2. у випадку будівельних намірів згідно з § 66 Абз. 3 Реченням 2 — по-
свідчення експертом-випробувальником про відповідність виконання 
будівництва щодо пожежного захисту (§ 81 Абз. 2 Речення 1)],

3. у випадках згідно з § 81 Абз. 2 Реченням 2 — відповідне 
підтвердження.

Будівельну споруду можна експлуатувати тільки, якщо вона сама, під’їзні шляхи, 
споруди водопостачання, водовідведення, а також публічного користування при-
датні для безпечного використання у необхідному обсязі, але не до моменту, вка-
заного у Реченні 1. Опалювальні системи, обладнання і приміщення можуть бути 
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прийнятими в експлуатацію тільки, якщо окружний майстер обслуговування коминів 
(димарів, димоходів) або уповноважений фахівець обслуговування коминів (димарів, 
димоходів) посвідчив придатність та безпеку використання газовідвідних пристроїв; 
Двигуни внутрішнього згорання та блочні теплові електростанції можуть бути при-
йнятими в експлуатацію тільки, якщо він посвідчив придатність та безпеку викори-
стання трубопроводів відведення газоподібних продуктів згорання.

Розділ шостий: Обов’язки щодо 
будівництва

§ 83 Обов’язки щодо будівництва, перелік обов’язків щодо 
будівництва

(1) За допомогою декларування Органові будівельного нагляду власники земель-
них ділянок приймати на себе публічно-правові зобов’язання щодо дій, ролі 
об’єкта виконуваних кимось дій або відмови від дій у стосунку до їх земельних 
ділянок, які ще не є наслідком публічно-правових приписів (норм). Обов’язки 
щодо будівництва набирають чинності (починають діяти) без шкоди для третіх 
осіб із внесенням їх у Реєстр обов’язків щодо будівництва і діють також і у 
відношенні зі спадкоємцями.

(2) Декларування згідно з Абзацом 1 має бути у письмовій формі; підпис має 
бути завіреним публічно або виконаним особисто у присутності Органу буді-
вельного нагляду або бути визнаним Органом будівельного нагляду.

(3) Обов’язок щодо будівництва анулюється у спосіб письмової відмови Ор-
гану будівельного нагляду від претензії на нього. Відмова має бути заде-
кларованою (оголошеною, повідомленою), якщо вже не існує публічної 
зацікавленості у цьому обов’язку. До відмови мають бути заслухані зобов’я-
зані та вигодонабувачі у зв’язку з обов’язком щодо будівництва. Відмова на-
бирає чинності (починає діяти) із викресленням обов’язку щодо будівництва з 
Реєстру обов’язків щодо будівництва.

(4) Реєстр обов’язків щодо будівництва веде Орган будівельного нагляду. У Реє-
стр обов’язків щодо будівництва може також бути внесено

1. інші будівельно-правові зобов’язання власника земельної ділянки 
щодо дій, ролі об’єкта виконуваних кимось дій або відмови від дій у 
стосунку до їх земельних ділянок,

2. обов’язки, умови, часові терміни та умови можливості відкликання.

(5) Той, хто має правомірний інтерес, може ознайомлюватися з Реєстром 
обов’язків щодо будівництва або отримувати витяги (копії) змісту Реєстру 
обов’язків щодо будівництва.
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ЧАСТИНА 6.  ПОРУШЕННЯ 
ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ, 
ПРАВОВІ ПРИПИСИ (НОРМИ), 
ПЕРЕХІДНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ 
ПРИПИСИ (НОРМИ)

§ 84 Порушення встановленого порядку

(1) 1З порушенням встановленого порядку чинить той, хто навмисно або недбало

1. діє проти правового порядку, встановленого згідно з § 85 Абз. 1 — 3 
або згідно з § 86 Абз. 1 і 2, якщо правове розпорядження (Постанова) 
або Статут вказує на пов’язаний із певним складом дій, вказує на цей 
припис (норму) щодо грошового штрафу,

2. діє проти виконавчого письмового розпорядження органу будівель-
ного нагляду, яке було прийнято на засадах цього Закону або на за-
садах правового розпорядження (Постанови), допустимого згідно 
з цим Законом, якщо це розпорядження вказує на припис (норму) 
щодо грошового штрафу (грошової кари),

3. без необхідного Дозволу на будівництво (§ 59 Абз. 1), Часткового до-
зволу на будівництво (§ 74) або Відхилення (§ 67) або з відхиленням 
від вказаних документів зводить, перебудовує, експлуатує або всу-
переч § 61 Абз. 3 Реченням 2 — 4 усуває будівельні споруди,

4. всупереч приписам (нормам) § 62 Абз. 3 Речень 2 — 4 розпочинає 
виконання будівельного наміру,

5. використовує легкі тимчасові розбірні («летючі») споруди без Дозво-
лу на виконання (§ 76 Абз. 2) або без Повідомлення та без офіційного 
прийняття їх в експлуатацію (§ 76 Абз. 7),

6. всупереч приписам (нормам) § 72 Абз. 6 розпочинає будівельні ро-
боти, всупереч приписам (нормам) § 61 Абз. 3 Речення 5 розпо-
чинає усунення споруди, всупереч приписам (нормам) § 82 Абз. 
1 продовжує будівельні роботи або всупереч приписам (нормам) 
§ 82 Абз. 2 Речень 1 і 2 експлуатує (використовує) будівельні 
споруди,

7. не виконує або несвоєчасно виконує повідомлення про початок бу-
дівництва (§ 72 Абз. 8),

8. позначає будівельні вироби «В-значком» («Ü-Zeichen») без наявності 
для цього необхідних передумов згідно з § 21 Абз. 3,

9. застосовує будівельні вироби всупереч § 21 Абз. 3 без «В-значка» 
(«Ü-Zeichen»),

10. застосовує методи будівництва всупереч § 16a без Дозволу на метод 
будівництва або без Загального акту перевірки будівельним нагля-
дом для методів будівництва,
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11. чинить (діє) як Власник будівництва, автор ескізу (проекту), підпри-
ємство (підприємець), керівник будівництва (головний виконроб) або 
як їх представник всупереч (нормам) §§ 53 Абз. 1 Реченням 1 — 3 та 
5 — 6, 54 Абз. 1 Реченню 3, 55 Абз. 1 Реченням 1 і 2 або 56 Абз. 1.

Якщо згідно з Реченням 1 Пунктами 8 — 10 вчинено порушення порядку, тоді пред-
мети, з якими пов’язане це порушення, може бути конфісковано; слід застосовува-
ти § 19 Закону про порушення встановленого порядку (OWiG).

(2) Всупереч встановленому порядкові чинить той, хто всупереч добрій волі

1. надає неправдиві дані або надає неправдиві плани та документи, щоб 
вплинути на виконання або на уникнення адміністративної дії, перед-
баченої цим Законом,

2. при виконанні обов’язків [інженера-випробувальника складає 
неправдиві звіти про перевірку та випробування  /  експерта-ви-
пробувальника виконує неправдиві посвідчення про дотримання 
правових вимог Будівельного порядку (Будівельних норм і правил)],

3. вносить неправдиві дані до Каталогу критеріїв згідно з § 66 Абз. 3 
Реченням 1 Пунктом 2.

(3) Порушення встановленого порядку може каратися грошовим штрафом до 
500 000 € (Євро).

(4) Адміністративним органом у сенсі § 36 Абз. 1 Пункту 1 Закону про порушення 
встановленого порядку (OWiG) у випадках Абзацу 1 Речення 1 Пунктів 8 — 10 
є Вищий Орган будівельного нагляду, а у інших випадках — Нижчий Орган бу-
дівельного нагляду.

§ 85 Правові приписи (норми)

(1) Для реалізації вимог, вказаних у §§ 3 Реченні 1, 16a Абз. 1 та 16b Абз. 1, Ви-
щий Орган будівельного нагляду отримує повноваження видавати у формі 
Правових розпоряджень (Постанов) приписи (норми) про

1. детальніше визначення загальних вимог §§ 4 — 48,

2. вимоги до опалювальних систем, обладнання та приміщень (§ 42),

3. вимоги до гаражів (§ 49),

4. особливі вимоги або полегшення, які є наслідком особливого виду 
або цільового призначення будівельних споруд стосовно зведення, 
перебудови, утримання, експлуатації та використання (§ 51), а також 
про застосування таких вимог до вже наявних (старих) будівельних 
споруд цього виду,

5. першу, повторну та додаткову перевірку споруд, які постійно та згід-
но з відповідним порядком мають утримуватися з метою захисту від 
істотних небезпек або недоліків, та про поширення цього обов’язку 
додаткової перевірки на вже наявні (старі) споруди,

6. присутність фахово компетентних осіб під час експлуатації складних 
з технічної точки зору споруд, а також таких споруд, як робота сце-
нічного обладнання та технічно складні «летючі» споруди включно з 
підтвердженням професійної придатності цих осіб.

(2) Вищий Орган будівельного нагляду отримує повноваження у формі Правово-
го розпорядження (Постанови) видавати приписи (норми) про

1. інженерів-випробувальників та випробувальні технічні контрольні 
установи, яким передаються обов’язки виконання перевіркових за-
вдань будівельного нагляду та огляду будівельного стану, таких, як

2. експерти-випробувальники, які на замовлення Власника будівниц-
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тва або іншого відповідального згідно з будівельно-адміністративним 
правом перевіряють дотримання вимог будівельно-адміністративно-
го права та його посвідчують.

Правові розпорядження (Постанови) згідно з Реченням 1 регламентують, якщо це 
необхідно,

1. спеціалізовані (фахові) сфери та спеціалізовані (фахові) напрямки, у 
яких діють інженери-випробувальники, технічні контрольні випробу-
вальні установи (органи) та експерти-випробувальники,

2. передумови визнання та процедуру визнання,

3. анулювання, забирання та відкликання визнання, включно з визна-
ченням вікової межі,

4. виконання завдань (функцій),

5. оплату.

Вищий Орган будівельного нагляду може, крім цього, у формі Правового розпоря-
дження (Постанови)

1. призначати керівників та заступників керівників технічних випро-
бувальних контрольних установ, керівників заступників керівників 
службових органів пожежної охорони на посаду експертів-випробу-
вальників згідно з Реченням 1 Пунктом 2,

2. якщо для певних спеціалізованих (фахових) сфер та спеціалізованих 
(фахових) напрямків згідно з Реченням 1 Пунктом 2 ще у достатньому 
обсязі не виконано визнання експертів-випробувальників, визначити, 
що будівельно-адміністративні вимоги, які перевіряються (контролю-
ються) та посвідчуються такими експертами-випробувальниками, мо-
жуть перевірятися (контролюватися) будівельним наглядом,

3. якщо згідно з § 66 Абз. 2 Реченням 1 не забезпечено у достатній мірі 
наявність проектувальників (планувальників) несучих конструкцій або 
проектувальників (планувальників) пожежного захисту, визначити, 
що підтвердження безпеки стійкості та пожежного захисту перевіря-
тимуться будівельним наглядом, а виконання будівництва супрово-
джуватиметься адміністративним наглядом за будівництвом.

(3) Вищий Орган будівельного нагляду отримує повноваження у формі Правових 
розпоряджень (Постанов) видавати приписи (норми) про

1. обсяг, зміст та кількість необхідних документів, включно з поданням 
будівельної документації у випадку повідомлення про заплановане 
усунення споруд згідно з § 61 Абз. 3 Реченням 2 та у випадку звіль-
нення від Дозволу згідно з § 62,

2. необхідні заяви, повідомлення, доведення, посвідчення і підтвер-
дження, в тому числі, і у випадку будівельних намірів, вільних від доз-
вільних процедур,

3. процедуру в окремому випадку.

При цьому, він може для різних видів будівельних намірів (будівництв) визначати 
різні вимоги та процедури.

(4) Вищий Орган будівельного нагляду уповноважується у формі Правового роз-
порядження (Постанови) передавати

1. відповідальність за Дозвіл методу будівництва у зв’язку з будівель-
ним наміром згідно з § 16a Абз. 2 Реченням 1 Пунктом 2 та відмову 
від такого Дозволу у окремих випадках згідно з § 16a Абз. 4, а також 
Згоду та відмову від Згоди в окремих випадках (§ 20)

a) Органам, які є безпосередньо підпорядкованими Вищому Органові 
будівельного нагляду,
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b) для будівельних виробів, які застосовуються в історичних будів-
лях (Закон про охорону історичних пам’яток Федеральної землі 
або окремої країни), загалом або для певних будівельних виро-
бів — нижчому Органові будівельного нагляду,

2. передавати відповідальність за визнання випробувальних, сертифі-
каційних і контрольних установ (організацій) (§ 25) іншим Державним 
Органам; відповідальність може також передаватися Державному 
органові іншої Федеральної землі (країни, яка підлягає наглядові Ви-
щого Органу будівельного нагляду або на формування волі якої Ви-
щий Орган будівельного нагляду впливає,

3. визначати «В-значок» (Ü-Zeichen) та додатково до цього значка вима-
гати додаткові дані (відомості),

4. регулювати процедури визнання згідно з § 25, передумови для ви-
знання, їх забирання, відкликання та анулювання, особливо вста-
новлювати вікові межі, вимагати достатнього страхування цивільної 
відповідальності.

(5) Вищий Орган будівельного нагляду може за допомогою Правового розпоря-
дження (Постанови) призначати приписи (норми), які застосовуються повні-
стю або частково для певних будівельних виробів та методів будівництва, в 
тому числі і якщо вони підлягають вимогам згідно з іншими правовими припи-
сами (нормами), стосовно цих вимог у §§ 16a Абз. 2, 17 — 25, якщо інші пра-
вові приписи (норми) цього вимагають або це допускають.

(6) Вищий Орган будівельного нагляду уповноважується за допомогою Право-
вого розпорядження (Постанови) визначати, що вимоги правових розпоря-
джень, виданих на підставі § 34 Закону про приготування будівельних виробів 
на ринку (Закон про безпеку продукції — ProdSG) та на підставі § 49 Абз. 4 
Закону про енергетичне господарство діють відповідно для споруд, які не 
служать ні комерційним, ні економічним (господарчим) цілям, та визначати, 
що у їх сферах небезпеки не можуть працювати жодні наймані працівники. 
Він може оголошувати процедурні приписи (норми) цих Розпоряджень (Поста-
нов) такими, які можуть застосовуватися, або визначати саму процедуру, а 
також регулювати відповідальність та збори. при цьому він може також дава-
ти приписи щодо того, що дозволи, які видаються на основі цього, включають 
Дозвіл на будівництво або Згоду згідно з § 77 включно з відхиленнями, а та-
кож щодо того, що відповідно застосовується § 35 Абз. 2 Закону про безпеку 
продукції (ProdSG).

§ 85a Технічні будівельні положення

(1) Вимоги згідно з § 3 можуть конкретизуватися Технічними будівельними по-
ложеннями. Технічні будівельні положення мають дотримуватися. Від плану-
вальних і проектувальних, вимірювальних та виконавчих норм, які містяться 
у технічних будівельних положеннях, можна відхилятися, якщо вимоги буде 
виконано іншим рішенням у тій самій мірі і якщо у технічному будівельному 
положенні не виключається можливість такого відхилення; §§ 16a Абз. 2, 17 
Абз. 1 — 67 Абз. 1 залишаються недоторканними.

(2) Конкретизації можуть відбуватися за допомогою посилань на технічні прави-
ла та місце їх знаходження або у інший спосіб, у зв’язку з:

1. певними будівельними спорудами та їх частинами,

2. плануванням (проектуванням), вимірюванням та виконанням буді-
вельних споруд та їх частин,

3. можливостями будівельних виробів у певних будівельних спорудах 
або їх частинах, особливо у зв’язку з
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a) плануванням (проектуванням), вимірюванням та виконанням бу-
дівельних споруд під час встановлення, застосування будівель-
ного виробу,

b) ознаками будівельних виробів, які у зв’язку з цільовим призна-
ченням впливають на виконання вимог § 3 Речення 1,

c) методами визначення можливостей будівельного виробу з точки 
зору його ознак, які у зв’язку з цільовим призначенням вплива-
ють на виконання вимог § 3 Речення 1,

d) допустимими та недопустимими особливими видами цільового 
призначення,

e) визначенням Категорій і Ступенів у зв’язку з певними видами ці-
льового призначення,

f) можливостями, які вказуються та є необхідними для певного ці-
льового призначення або вказуються у зв’язку з ознакою, яка 
впливає у зв’язку з цільовим призначенням впливають на вико-
нання вимог § 3 речення 1, якщо це передбачено в Категоріях і 
Ступенях,

4. методами будівництва та будівельними виробами, які потребують 
тільки одного Загального акту перевірки будівельним наглядом згід-
но з § 16a Абзацом 3 або згідно з § 19 Абзацом 1,

5. передумовами подачі Декларації (пояснювальної записки, повідом-
лення) про відповідність будівельного вибору згідно з § 22,

6. видом, змістом і формою технічної документації.

(3) Технічні будівельні положення мають бути внутрішньо поділеними на основі 
базових вимог згідно з Додатком I Постанови (EU) № 305/2011.

(4) Технічні будівельні положення містять Перелік, вказаний у § 17 Абз. 3.

(5) Німецький інститут будівельної техніки після заслуховування важливих учас-
ників, після узгодження з Вищим Органом будівельного нагляду, з метою ре-
алізації цього Закону та правових розпоряджень (Постанов), прийнятих на 
підставі цього Закону, оприлюднює Технічні будівельні положення згідно з 
Абз. 1 як Адміністративний припис (норму). Адміністративний припис (норма), 
оприлюднення згідно з Реченням 1, є чинною (діє) як Адміністративний при-
пис (норма)* Федеральної землі, якщо Вищий орган будівельного нагляду не 
прийняв жодного іншого адміністративного припису (норми).

§ 86 Місцеві будівельні приписи (норми)

(1) Територіальні громади можуть приймати на основі Статут місцеві будівельні 
приписи (норми) про

1. особливі вимоги до зовнішнього вигляду та оформлення будівельних 
споруд, а також рекламних споруд і обладнання та товарних авто-
матів з метою збереження та відповідного оформлення зовнішнього 
вигляду місцевості,

2. заборону рекламних споруд і обладнання та товарних автоматів у 
зв’язку з певним зовнішнім оформленням місцевості,

3. розташування, розмір, характер, оснащення та утримання дитячих 
ігрових майданчиків (§ 8 Абз. 2),

4. число (кількість), розміри і характер місць стоянки, а також мож-
ливостей стоянки велосипедів (§ 49 Абз. 1), які є необхідними для 
споруд і об’єктів із врахуванням безпеки та зручності загального 
транспортного руху, потреб запаркованих транспортних засобів 
та інженерної підготовки (інженерного (технічного) під’єднання) за 
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допомогою споруд і оснащень громадського (публічного) транспор-
ту, у зв’язку з якими існує можливість під’їзду та від’їзду автомо-
більним транспортом та велосипедами (необхідні місця стоянки та 
паркування велосипедів), включно з розширенням потреб у випадку 
перебудов та зміни цільового призначення споруд, а також щодо 
анулювання обов’язку виготовлення таких пристроїв та розміру 
сплати за таке анулювання, яке може по-різному регламентуватися 
відповідно до виду та цільового призначення, а також розташуван-
ня споруди,

5. оформлення зовнішнього вигляду місць та площ для рухомих контей-
нерів для відходів та незабудованих площ на забудованих земель-
них ділянках, а також про необхідність, вид, зовнішнє оформлення 
та висоту огороджень; при цьому може бути визначено, що садові 
площі перед будівлями не можуть використовуватися як робочі або 
складські площі,

6. розміри глибини проміжних площ (дистанційних площ), які від-
хиляються від норм § 6, якщо це є необхідним для оформлення 
зовнішнього вигляду місцевості або для реалізації визначень місто-
будівного Статуту, та забезпечено достатнє освітлення, а також по-
жежний захист,

7. обґрунтування будівельних споруд.

(2) Місцеві будівельні приписи (норми) може бути прийнято у формі Плану забу-
дови або, якщо це передбачає BauGB (Будівельний кодекс Німеччини), у фор-
мі інших Статутів згідно з приписами (нормами) BauGB (Будівельного кодексу 
Німеччини). Якщо місцеві будівельні приписи (норми) приймаються у формі 
Плану забудови або у формі іншого містобудівного Статуту згідно з BauGB 
(Будівельним кодексом Німеччини), тоді слід відповідним чином застосовувати 
приписи (норми) Розділів першого і третього Частини першої, Розділу першо-
го Частини другої, §§ 13, 13a, 30, 31, 33, 36, 214 та 215 BauGB (Будівельного 
кодексу Німеччини).

(3) Вимоги згідно з Абзацами 1 і 2 всередині місцевого будівельного припису 
(норми) можуть бути поставлені також і формі зображень у вигляді креслень. 
Їх оприлюднення може бути компенсоване у той спосіб, що ця частина міс-
цевого будівельного припису (норми) виставляється у Територіальній грома-
ді на загальний огляд; на це слід вказувати у місцевих будівельних приписах 
(нормах).

§ 87 Набуття чинності, перехідні приписи (норми, 
положення)

(1) Цей Закон набуває чинності … . Як відхилення від Речення 1 набувають чинно-
сті приписи (норми. положення) щодо повноважень прийняття правових роз-
поряджень (Постанов) у день Офіційного оголошення (Оприлюднення) згідно з 
§ 17 Абз. 1 і 7, § 20 Речення 1 Пункт 1, § 25, а також § 85 дня 01.07.2013.

(2) Доки § 20 Абз. 1 Постанова про будівельне використання BauNVO щодо ви-
значення поняття повного поверху вказує на законодавство Федеральної 
землі, надалі діє відповідним чином § 2 Абз. 4 цього Закону у його дотеперіш-
ній редакції. у житлових будівлях Категорій будівель 1 і 2 чинними (діють) як 
повні поверхи такі поверхи, які мають принаймні більшу, ніж на 2/3 їх опорної 
площі висоту в світлі (в чистоті), необхідну у таких будівлях для приміщень для 
перебування осіб.

(3) Визнання установ (організацій, органів) як випробувальних, контрольних, сер-
тифікаційних згідно з дотеперішнім правом є чинними (діють) до 31.12.2012.
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(4) Застосування «В-значка»(Ü-Zeichens) на будівельних виробах, які носять по-
значення СЕ (CE-Kennzeichnung) на підставах Постанови (ЄС) № 305/2011, 
із набуттям чинності цього Закону стає недопустимим. Якщо у обігові вже є 
будівельні вироби, які носять позначення СЕ (CE-Kennzeichnung) на підставах 
Постанови (ЄС) № 305/2011, позначені «В-значком» (Ü-Zeichen), «В-значок» 
(Ü-Zeichen) втрачає чинність із набуттям чинності цим Законом.

(5) Загальні допуски будівельного нагляду, надані для методів будівництва, або 
Згоди у окремому випадку до набуття чинності цим Законом діють і надалі як 
Дозвіл на метод будівництва.

(6) Вже наявні визнання як установи (організації, органу) випробувань, перевірки, 
контролю та сертифікації залишаються чинними в обсязі, регламентованому 
до набуття чинності цим Законом. Заяви, які було подано до набуття чинності 
цим Законом, є чинними (діють) як Заяви на підставах цього Закону.
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3. ЗМІНИ ДО ТИПОВИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 
І ПРАВИЛ
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ЗМІНИ ДО ТИПОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ 
НОРМ І ПРАВИЛ (ТБНП)

обґрунтування редакції від вересня 2012 року

До пункту 1 (§ 1):
a) Наступна зміна до підпункту b).

b) Інакше, ніж, наприклад, ярмаркові стенди, які споруджуються під відкритим 
небом на дозволеній виставковій та ярмарковій території, та які згідно з § 61 Абз. 
1 Пунктом 12 Підпунктом e Типових будівельних норм і правил (ТБНП) є за певних 
обставин вільними від дозвільних процедур, є ярмаркові стенди, які споруджуються 
у будівлях на дозволеній ярмарковій та виставковій території, не будівельними спо-
рудами, а предметами внутрішнього оснащення. За браком їх кваліфікації як буді-
вельних споруд сфера застосування Типових будівельних норм і правил згідно з § 1 
Абз. 1 Реченням 1 Типових будівельних норм і правил таким чином не відкриваєть-
ся. Чітке виключення виставкових стендів у будівлях зі сфери застосування шляхом 
віднесення до Пункту 6 у § 1 Абз. 2 ТБНП таким чином служить тільки з›ясуванню.

Таким чином для виставкових стендів у будівлях право Будівельного порядку не 
знаходить застосування, а у їх випадку діє загальне право щодо безпеки. Державні 
органи, які відповідають за безпеку, правда, можуть в рамках відомчої допомоги 
послуговуватися фаховими знаннями Нижчих органів будівельного нагляду, але на-
зовні вони залишаються відповідальними за рішення, які вони приймають.

До Пункту 2 (§ 2):
a)  

aa)

Гаражі (для з’ясування) вилучаються зі спеціального складу будівельних 
дій Пункту 3, тому що вимоги, які мають ставитися до гаражів, окремо від-
регульовано у Постанові про будівництво та експлуатацію гаражів (Розпо-
рядження про гаражі — M-GarVO) у редакції від травня 1993, останній раз 
змінене Рішенням від 30.05.2008, та з огляду на будівельно-технічні вказівки 
у § 66 Абз. 2 Реченні 3, Абз. 3 Речення 2 Пункт 2.

bb)

Дотеперішня регулювальна норма стосовно місць масового перебування 
під відкритим небом зі сценічними площами потребує конкретизації. Змі-
на сфери застосування Типових будівельних норм і правил (ТБНП) з цим не 
пов’язана. Розмежування між „Заходами під відкритим небом» та „Місцями 
масового перебування під відкритим небом» призвело до труднощів. Типові 
місця масового перебування під відкритим небом — це театри під відкри-
тим небом, споруди для верхового спорту або іподроми, а також спортивні 
стадіони — отже стаціонарні, на тривалий час зведені споруди із трибуно-
подібним розміщенням зон для відвідувачів. Наявність сценічних площ та 
трибун та їх прив’язування до тривалого цільового призначення споруди є 
передумовами того, щоб підпадати під цю регулювальну норму; такі тимча-
сові заходи, як музичні фестивалі на вільних площах не охоплюються. Якщо 
у випадку таких заходів встановлюються трибуни (і сцени), тоді мова йде про 
«летючі» (легкі тимчасові розбірні) споруди; Дозволи на «летючі» (розбірні) 
споруди регулює § 76. Сфера застосування Типового Розпорядження (По-
станови) про місця масового перебування (MVStättV) приводиться належним 
чином у відповідність.
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cc)

у Пункті 8 за допомогою зміни з’ясовується, що передумова складу дії 40 
місць для відвідувачів стосується місць у будівлі.

За допомогою включення закладів розливу напоїв та закладів громадського 
харчування з більш, ніж 1000 місцями для сидіння під відкритим небом вели-
кі «пивні сади» слід теж кваліфікувати як спеціальні споруди, і, таким чином, 
орган будівельного нагляду має можливість згідно з § 51 поставити особливі 
вимоги — наприклад, з огляду на відповідну кількість туалетів. Поріг 1000 
сидячих місць спирається на граничний параметр для місць масового пере-
бування під відкритим небом згідно з § 2 Абз. 4 Пунктом 7 Підпунктом b.

dd)

Згідно з Пунктом 9 певні будівлі з одиницями цільового призначення мають 
властивості спеціальних споруд, якщо вони служать тому цільовому призна-
ченню, де в них доглядаються та супроводжуються особи з потребами щодо 
догляду. Процедурно-керівна дія поняття про спеціальні споруди спричинює 
те, що для зведення цих одиниць цільового призначення є необхідним прове-
дення процедури дозволу на будівництво згідно з § 64. Подібне є чинним для 
відповідної зміни цільового призначення у вже наявних будівлях. При цьому 
слід виконати Підтвердження про пожежний захист (§ 66 Абз. 1 Речення 1 
Напівречення 1), яке згідно з § 66 Абз. 3 Реченням 2 має перевірятися буді-
вельним наглядом або бути посвідченим експертом-випробувальником.

У випадку одиниць цільового призначення для догляду або супроводу осіб 
йдеться про такі, які присвячені такому цільовому призначенню. Так, напри-
клад, житло (квартира) у якому (у якій) з причини нещасного випадку і надалі 
мешкає подружня пара, яка стала такою, що потребує догляду, не стає спе-
ціальною спорудою. Такого виду одиниці цільового призначення не включа-
ються у додаткову регулювальну норму Підпункту c.

Ознаки складу дії „потреба у догляді“ або обмежені можливості (інвалідність) 
вказують на те, що особи, як мінімум, залежать від амбулаторних або су-
провідних послуг. Обмеження особами, здатність до самостійного порятунку 
яких є обмеженою, спричинює те, що, наприклад, одиниці цільового призна-
чення для важких у вихованні підлітків або людей з обмеженими розумови-
ми можливостями не отримують ступеня спеціальні споруди чи будівлі.

Згідно з Підпунктом а одиниці цільового призначення з кількістю від 7 осіб 
з потребою догляду або з обмеженими можливостями (інвалідністю) стають 
спеціальними спорудами чи будівлями, тому що, починаючи з цієї кількості 
осіб існує потенціал небезпеки, який у процедурі дозволу на будівництво 
згідно з § 64 має підлягати оцінці в окремому випадку, і для якого особли-
во також щодо пожежного захисту є чинним «принцип чотирьох очей» (§ 66 
Абз. 3 Речення 2). У випадку одиниць цільового призначення з кількістю до 
шести осіб не маємо спеціальної споруди (будівлі); у випадку виникнення та-
кого використання у вже наявних будівлях також і не вимагається зміна ці-
льового призначення.

Спеціальна споруда виникає також тільки, якщо одиниці цільового призна-
чення кожна окремо досягають порогового параметра (понад шість осіб). За 
допомогою цього слід констатувати, що відмежування одиниці цільового при-
значення від її будівельної незалежності визначається не через її організаційну 
форму. Це, наприклад, означає, що два будівельно не прямо поєднані Об’єд-
нання мешканців, кожне з кількістю шість осіб з потребою догляду або супро-
воду, навіть у випадку їх організаційної співналежності залишаються двома 
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окремими одиницями цільового призначення, кожна з кількістю по шість осіб. 
Поріг спеціальної споруди (будівлі) в цьому випадку не досягається.

Згідно з Пунктом b склад дії спеціальної споруди завжди буде виконаним, 
якщо споруди і квартири спрямовані з виходом за рамки загального ці-
льового призначення догляду та супроводу, на те, щоб служити особливій, 
спеціальній меті, приймати осіб з потребами щодо інтенсивного догляду, на-
приклад, людей з апаллічним синдромом („кома у свідомому стані“) або з по-
требами штучного дихання.

Згідно з Пунктом c склад дії спеціальної споруди завжди буде виконано, 
якщо є 13 або більше осіб, які мешкають (живуть) в одиницях цільового при-
значення з цільовим призначенням для догляду та супроводу осіб, здатність 
яких для самостійного порятунку є обмеженою, і де є спільний евакуацій-
ний шлях. При цьому, мають рахуватися тільки ті особи, які доглядаються 
або супроводжуються. Так, особливо персонал догляду та супроводжувачі 
не рахуються. Сенсом цієї регулювальної норми є те, щоб число осіб, які у 
випадку небезпеки не можуть рятувати себе самостійно, а залежать від до-
помоги рятувальників пожежної охорони, була обмеженою, якщо у Дозволі 
на будівництво не визначено конкретні умови відповідності даного цільового 
призначення умовам Дозволу на будівництво.

Факт спеціальних споруд вже існує, якщо один з критеріїв Пунктів a, b або c 
виконано.

ee)

На основі Пункту 10 лікарні є власною категорією спеціальних споруд.

Поняття „Притулки“, яке містилося у переліку Пункту 9 a. F., було вилучено, 
тому що це поняття асоціюється з турботою та залежністю і вже не відпо-
відає часові. У зв’язку з цим він вже більше не використовується також і у 
наступних регулювальних нормах більшості країн щодо притулкового права.

На основі Пункту 11 інші споруди чи організації для розміщення осіб є влас-
ними категоріями спеціальних споруд. Призначення для догляду в цьому 
місці відпадає, тому що спеціальні споруди, які служать доглядові та супро-
водові, надалі охоплюватимуться виключно Пунктом 9. До нового Пункту 11 
додатково вносяться гуртожитки. Їх віднесення до категорії спеціальних спо-
руд виявляється необхідним, тому що приміщення, надані там користувачам 
у багатьох випадках не є відмежованими одне від одного таким чином, щоб 
це відповідало вимогам, які ставляться до окремих одиниць цільового при-
значення. Тому контроль (перевірка) виконання вимог Будівельного порядку, 
який забезпечується віднесенням до категорії спеціальних споруд, відно-
ситься у цьому випадку до перевірки у конкретному випадку щодо пожежно-
го захисту (див. § 64 Речення 1 Пункт 2, § 66 Абз. 3 Речення 2 Пункт 1).

ff)

Зміна, як наслідок, до ee). 

gg)

На основі доданого винятку з’ясовується, що приміщення, в яких виконуєть-
ся денний догляд за дітьми віком до 10 років, не є спеціальними спорудами. 
Адже вони не становлять предмету денних закладів, щодо яких вимагається 
дозвіл згідно з SGB VIII (Соціальний кодекс VIII), і тому не включаються в ос-
новний склад дії.

hh)

Зміна, як наслідок, до ee).
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b) Абзац 9 містить дефініцію (формулювання) безбар’єрності, яка пере-
ймає формулювання із Закону про рівноправність осіб з інвалідністю (BGG). 
Це поняття застосовується у окремих приписах.

До Пункту 3 (§ 6):
a) Абзац 1 Речення 3 Пункт 2 відображує регулювальну норму щодо 
переваги Будівельно-планувального права над регулювальними нормам Бу-
дівельного порядку щодо проміжних дистанційних площ і відстаней.

Пункт 2 враховує ту обставину, що всередині частин населених пунктів, які 
збудовано у взаємозв’язку у сенсі § 34 Абз. 1 Речення 1 Будівельного ко-
дексу Німеччини BauGB відповідним суті речей є той випадок, коли Власник 
будівництва не має орієнтуватися на глибини проміжних дистанційних площ 
згідно з § 6 Абз. 5 Реченнями 1 і 2, а на відстані (між будівлями та до бу-
дівель), які існують у сусідстві, які відображаються на будівельній ділянці з 
точки зору будівельного планування. У оцінці не відбувається залежність від 
того, який інший розмір як 0,4 H або 0,2 H існує у навколишньому оточенні, 
а від того, чи будівельний намір (будівництво) у сенсі § 34 Абз. 1 будівельно-
го кодексу Німеччини BauGB особливо щодо площі земельної ділянки, яка 
має забудовуватися, вписується у характер близького оточення. Шкідли-
ві (несприятливі) обставини не можуть виникати вже й тому, що § 34 Абз. 1 
Речення 2 Півречення 1 Будівельного кодексу Німеччини BauGB виключає 
допустимість також і будівельних намірів (будівництв), які у сенсі § 34 Абз. 
1 Речення 1 Буд. код. Німеччини (BauGB (нім.) , надалі українською — БКН) 
вписуються у характер найближчого оточення, якщо не зберігаються вимо-
ги до здорових умов (обставин) проживання (мешкання) і роботи, і якщо за 
допомогою такого рішення забезпечується мінімальний стандарт освітлення, 
вентиляції, сонячного освітлення та соціальної відстані (дистанції). За допо-
могою зв’язку захисту сусідства зі шкідливими впливами у сенсі порушення 
вимоги будівельно-планувального права врахування інтересів, яке кваліфі-
куються як таке в рамках захисту сусідства, досягається не тільки істотна 
гнучкість права проміжних дистанційних площ, а й гармонізація вимог пра-
вових положень будівельного порядку та будівельного планування. У нових 
регулювальних нормах свідомо відбулася відмова від вимоги щодо єдиного 
підходу до винятків у глибинах проміжних дистанційних площ, щоб уникну-
ти труднощів у трактуванні на практиці, і, таким чином, забезпечити правову 
безпеку. Мінімальна відстань 2,50 м з точки зору вонгнезахисної перегород-
ки, все ж, залишається недоторканною.

Пункт 2 може також відігравати роль і для будівель, які зводяться на міс-
ці усунутих: згідно з правочинством (юрисдикцією) усунуті будівлі і надалі 
впливають на характер найближчого оточення у сенсі будівельного плану-
вання, доки на основі розгляду щодо громадського руху будівельна ділян-
ка здатна приймати нову забудову у обсязі старого усуненого будівельного 
фонду (див. правові підстави для незапланованої внутрішньої зони BVerwG, 
Рішення (Постанова) від 24.05.1988 — 4 CB 12.88). Це має ті наслідки, що бу-
дівля, яка споруджуються на місці усуненої, залишається з точки зору буді-
вельно-планувального права допустимою, також і якщо вона після усунення 
старої будівлі була б, не зважаючи на це, недопустимою з точки зору загаль-
ного будівельно-планувального права, але знаходиться приблизно на краю 
населеного пункту у зоні, яка у своїй основі не є придатною для забудови 
(див. § 35 БКН (BauGB)). У зв’язку з тим, що ця нова регулювальна норма є 
чітко пов’язаною із навколишньою забудовою у сенсі § 34 Абз. 1 Речення 1 
БКН (BauGB), вона переймає також і цю дію впливу усуненої старої будівлі і, 
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цим самим відповідно спричинює необхідність гармонізації мірил Будівель-
но-планувального права та Будівельного порядку.

b) Як і Абзац 1 Речення 3 Пункт 2. Абзац 5 Речення 4 створює регу-
лювальну норму щодо переваги Будівельно-планувального права над регу-
лювальними нормами Будівельного порядку щодо проміжних дистанційних 
площ і відстаней. Речення 4 впливає на те, що також і Містобудівні статути 
або місцеві будівельні приписи згідно з § 86 мають перевагу стосовно замірів 
глибини проміжних дистанційних площ над § 6 Абз. 5 Реченнями 1 — 3 і, та-
ким чином, з огляду на Абзац 1 Речення 3 Пункт 2 є ще одним заходом з гар-
монізації вимог будівельно-планувального права та Будівельного порядку.

c) Надбудови дахів слід розглядати мислено як самостійну будівлю. 
Окремо визначені проміжні дистанційні площі ідуть у проекції одна над од-
ною. Це у закритій забудові призводить до того, що для надбудов даху, які 
не споруджуються при (бічній) межі земельної ділянки, слід надавати Доз-
віл на відхилення (виняток). Попередня регулювальна норма має це зробити 
зайвим. З причин систематичності це розпорядження відбувається у формі 
Абзацу 6 Пункту 3.

d) З огляду все більшого значення використання відновлюваної енергії 
та на необхідність енергозбереження, в тому числі, і з огляду на регулюваль-
ні норми Розпорядження (Постанови) про енергозбереження (EnEV) Абзац 7 
передбачає привілейованість заходів з теплоізоляції та встановлення облад-
нання сонячної енергії у вже наявних будівлях тобто у старому фонді буді-
вель з точки зору проміжних дистанційних площ і відстаней.

Щодо обладнання для сонячної енергії відбулося формулювання паралельно 
до нової регулювальної норми щодо свободи від дозвільної процедури у § 61 
Абз. 1 Пункт 3 Підпункт a. Так, це формулювання охоплює обладнання для 
сонячної енергії „при будівлях» та при площинах дахів. Не охоплено, однак, 
обладнання для сонячної енергії на стійках, які у § 61 підпадають під форму-
лювання „на площах дахів», тому що вони особливим чином можуть створи-
ти проблеми з точки зору проміжних дистанційних відстаней.

Стосовно заходів з метою енергозбереження слід враховувати вузьке пере-
плетіння у відносинах з Будівельно-планувальним правом. У зв’язку з тим, 
що такі заходи з огляду на регулювальні норми Будівельно-планувального 
права щодо придатних до забудови площ будівельних ділянок та щодо роз-
мірів (інтенсивності) будівельного використання, як правило, і надалі потре-
бують звільнень від дозволів, привілейованість в сенсі Будівельного порядку 
з точки зору проміжних дистанційних площ є тільки першим кроком щодо 
спрощення процедури додаткової теплоізоляції.

Передумови, до яких є прив’язаною привілейованість з точки зору проміж-
них дистанційних площ, з мінімальною відстанню 2,50 м достатньою мірою 
враховують інтереси сусідів та уможливлюють із товщиною 25 см оптималь-
ний, з точки зору дотеперішніх досліджень, результат утеплення (теплоізо-
ляції), тому що, під час виконання ремонтів, переважно наносяться шари 
теплоізоляції товщиною від 10 до 15 см, а для досягнення стандарту «пасив-
ного будинку», як правило, вистачає вже 20 см.

Речення 2 з’ясовує, що і у випадку меншої відстані, ніж 2,50 м до сусідньої 
межі у окремих випадках є можливим надання Дозволу на відхилення (ви-
няток) згідно з § 67 Абз. 1 Реченням 1 Типових будівельних норм і правил 
(ТБНП).

e) Зміна, як наслідок, до d).
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До Пункту 4 (§ 17):
a) Згідно з § 17 Абз. 1 Реченням 1 Пунктом 2 до цього часу вироби для 
зведення, зміни та технічного обслуговування будівельних споруд можуть, 
серед іншого, використовуватися тільки, якщо вони згідно з приписами 
Закону про будівельні вироби (BauPG) — Підпункт a — або згідно з припи-
сами у зв’язку з реалізацією Директиви 89/106/EWG Ради Європи з метою 
приведення у відповідність правових та адміністративних приписів про бу-
дівельні вироби держав-членів ЄС (Директива про будівельні вироби) від 21 
грудня 1988 року (ABl. EG Nr. L 40 Сторінка 12), зі змінами у Статті 4 Ди-
рективи 93/68/EWG Ради Європи від 22 липня 1993 року (ABl. EG Nr. L 220 
Сторінка 1), можуть бути уведені в обіг і в торговельну мережу іншими дер-
жавами-членами ЄС та іншими державами, які є учасниками Угоди про Єв-
ропейський економічний простір, а особливо носять позначення ЄС (Значок 
CE) та якщо це позначення показує Категорії та ступені можливостей згідно 
з Абзацом 7 Пунктом 1 або вказує можливості (характеристики) виробу. Ди-
рективу про будівельні вироби було скасовано Статтею 65 Абз. 1 Розпоря-
дження (Постанови) Європарламенту та Ради Європи з метою встановлення 
гармонізованих умов виведення на ринок будівельних виробів та щодо ска-
сування Директиви 89/106/EWG Ради Європи від 09. березня 2011 року (ABl. 
EG Nr. L 88 Сторінка 5). У зв’язку з тим, що це Розпорядження (Постанова) 
(далі в тексті: Постанова про будівельні вироби) діє прямо, то вона не по-
требує реалізації в національному праві; відповідні трансформаційні припи-
си Закону про будівельні вироби BauPG є, таким чином, безпредметними, і, 
таким чином, їх посилання у § 17 Абз. 1 Реченні 1 Пункті 2 Підпункті a веде в 
нікуди. Дотеперішній Підпункт b слід привести у відповідність з новим право-
вим становищем.

b) Абзац 7 слід привести у відповідність.

Перехідна регулювальна норма у зв’язку з прямою дією Статті 66 Абз. 1 
непотрібна.

До Пункту 5 (§ 19):
a) Зміна, як наслідок, до Пункту 7).

b) Державний орган, який визнає контрольні експертні організації 
(установи), до цього часу у тому випадку, коли вони не виконували відповід-
ним чином їх завдання в рамках видачі Загальних протоколів перевірки, мав 
тільки можливість забрати в контрольної експертної організації (установи) 
вище вказане визнання або як м’якший засіб дати відповідно фахово-нагля-
дову вказівку. Право щодо призначення виконання відповідних контрольних 
обов’язків іншою особою чи організацією замість тої, яка невідповідно вико-
нує вказані завдання, як інший інструмент Органу фахового нагляду, який є 
необхідним у випадках, коли ця контрольна експертна організація (установа) 
не підкоряється вказівкам Державного органу, не було передбачено. Нова 
регулювальна норма закриває цю прогалину в інструментарії Державного 
фахового нагляду.

До Пункту 6 (§ 20):
Згідно з § 20 Реченням 1 Пунктом 1 у дотеперішній редакції за Згоди Ви-
щого органу будівельного нагляду у окремому випадку будівельні вироби, 
які можуть уводитися в обіг та у торговий обіг виключно згідно з Законом 
про будівельні вироби, але не виконують вимоги цього Закону, можуть за-
стосовуватися, якщо доведено їх придатність до застосування у сенсі § 3 
Абз. 2. Директиву про будівельні вироби було скасовано Статтею 65 Абз. 1 
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Розпорядження (Постанови) про будівельні вироби. У зв’язку з тим, що це 
Розпорядження (Постанова) діє прямо, вона не потребує реалізації в націо-
нальному праві; пов’язані з нею трансформаційні приписи Закону про буді-
вельні вироби є, таким чином, безпредметними, а їх посилання, відповідно, 
які є у § 20 Реченні 1 Пункті 1, ведуть у нікуди. Пункт 2 a.F. слід належним 
чином привести у відповідність до нового правового становища. 

До Пункту 7 (§ 25):
a)  Зміна, як наслідок, до скасування Директиви про будівельні вироби 
Розпорядженням (Постановою) про будівельні вироби. У зв’язку з тим, що у 
Розпорядженні (Постанові) немає перехідної регулювальної норми, то її за-
провадження не розглядається і в національному праві. 

b)  Редакційна зміна, як наслідок, до a).

До Пункту 8 (Заголовок Розділу четвертого): 
Дотеперішній заголовок Розділу Четвертого не покриває регулювально-нор-
мативний зміст § 26 Типових будівельних норм і правил (ТБНП), таким чином, 
його слід змінити. 

До Пункту 9 (§ 28): 
a)  У розширеній регулювальній нормі щодо винятків Речення 2 з’ясо-
вується, що, як і раніше, не тільки віконні профілі, а й вікна і двері повністю 
(профілі і засклення) не охоплюються вимогами Речення 1. Це полегшення 
діє, правда, тільки для (окремих) вікон і дверей у зовнішніх стінах (у фасадах 
з проймами), але не для великих площ засклення або скляних фасадів.

b)

aa)

Обладнання сонячної енергії та зовнішні стіни мають як частина зовнішньої 
стіни також бути важкозаймистими, якщо вони перекривають понад два по-
верхи, тому що у іншому випадку не можна досягти цілей захисту згідно з 
Абзацом 1 (обмежене поширення пожежі (вогню)).

bb)

Речення 3 має перешкодити тому, щоб через будівельні елементи, які відпа-
дають або стікають краплями, не постраждали цілі захисту § 28 Абз. 1 Типо-
вих будівельних норм і правил (ТБНП) для зовнішніх стін.

c) та d)

У зв’язку з тим, що у випадку подвійних фасадів, з якими пов’язана більша 
небезпека щодо поширення вогню (пожежі), особливо димових газів, ніж з 
вентильованими фасадами, за допомогою нового Речення 2 у Абзаці 4 ро-
биться диференціація, на яку іде вказівка у регулювальній нормі щодо ви-
нятків у Абзаці 5. У цьому зв’язку робляться обмеження щодо винятку для 
подвійних фасадів (відмова від попереджувальних заходів безпеки) у будів-
лях Категорії будівель 1 та 2.

До Пункту 10 (§ 30): 
a)  Зміна коригує редакційну помилку. 

b)  За допомогою посилання Речення 2 на Абзац 2 з’ясовується, у яких 
випадках є чинними полегшення Речення 2, які орієнтуються виключно на 
Категорії будівель.

Полегшення умов для протипожежних стін згідно з Абзацом 2 Пунктом 4 ре-
гулюється Реченням 3; базовою пов’язаною величиною є незалежно від Ка-
тегорій будівель кубатура (об’єм) приміщень. Для приведення у відповідність 
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з іншим стилем Типових будівельних норм і правил (ТБНП) було замінено по-
няття „оточеного стінами приміщення“ на поняття „Об’єм (кубатура) примі-
щення брутто“. 

c)  У випадку доповнення до Півречення 2 мова йде про полегшення, 
яке враховує ту обставину, що полегшення, передбачені у Абзаці 2 Реченні 2 
(стіни замість протипожежних стін), у випадку виконання зовнішніх стін, про 
які тут іде мова, враховуються також і у випадку будівель Категорій будівель 
1 — 4 (високовогнезатримувальні замість вогнезатримувальних зовнішніх 
стін).

d)

aa)

З огляду на цілі, які переслідує § 28 Абз. 4, слід виконувати попереджувальні 
заходи безпеки проти бічного поширення вогню. Це формулювання, як на-
слідок, приводилося у відповідність зі змінами у § 28 Абз. 4. 

bb)

„Протипожежна стіна» становить „класичний» будівельний елемент пожежо-
технічного захисту, при якому пожежа (вогонь) в першу чергу має зупиня-
тися і без втручання пожежної охорони і в будь-якому випадку не може 
поширюватися далі. У зв’язку з тим, що ця функція ставить передумовою 
те, що також і (зовнішні) облицювання стіни (зовнішні облицювання стіни) є 
негорючими (незаймистими), Речення 3 має тільки з’ясовувальне значення. 
Вимога до поверхні облицювань (фарбове покриття, інші нанесені шари по-
криття або тонка штукатурка) результує, як і у випадку інших зовнішніх стін, 
з § 28 Абз. 3 Речення 1.

cc) 

Зміна, як наслідок, до bb). 

e)  Зміна, як наслідок, до b) bb).

До Пункту 11 (§ 32): 
a) Розширення складу дії винятку Абзацу 3 Пункту 3 щодо вікон у площинах 
дахів кореспондує з винятковою регулювальною нормою згідно з Пунктом 9 
a (§ 28) для вікон та зовнішніх стін. 

b)  Зміни служать приведенню у відповідність із Абзацом 3. Через те, 
що у зв’язку з винятковою регулювальною нормою там тепер чітко вказу-
ються вікна у площинах дахів, у Абзаці 5 за допомогою чіткого вказування 
слід було з’ясувати, що цілі захисту Речення 1 і вимоги Речення 2 (також) 
розповсюджуються на вікна у площинах дахів. Крім того, за допомогою до-
повнення обладнанням для сонячної енергії було враховано зростання обся-
гів спорудження цього обладнання на дахах. 

c)  § 32 Абз. 8 до цього часу передбачав, що дахи біля площ громад-
ського руху та над входами, якщо цього вимагає безпека громадського руху, 
мають мати пристосування проти спадання снігу та льоду, ця регулювальна 
норма відповідає вже наявному цивільно-правовому обов’язкові власників 
земельних ділянок; у додатковому убезпеченні за допомогою публічно-пра-
вових вимог немає потреби. 

d)  зміна, як наслідок, до c).

До Пункту 12 (§ 35): 
З метою спрощення та для кращої зрозумілості регулювальних норм § 35 
було вилучено наскрізне диференціювання між сходовими клітками зовні і 
всередині. 
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a)  У Реченні 1. У зв’язку із завданням щодо диференціювання потріб-
но було вилучити вимогу щодо розміщення необхідних сходових кліток при 
зовнішній стіні. Речення 2 з тієї самої причини вилучено; даним станом речей 
займається Абзац 8. 

b)  Зміна, як наслідок, до a) bb). 

c)  Також і у Абзаці 7 Реченні 2 з огляду на це завдання щодо диферен-
ціювання стосовно вимоги наявності аварійного освітлення від певної висоти 
будівлі було вказано на необхідні сходові клітки без вікон у сенсі Абзацу 8 
Пункту 1. 

d)  Абзац 8 отримує нову редакцію із врахуванням вилученого Абзацу 3 
Речення 2. 

Речення 1 містить базову вимогу. Речення 2 робить відмінність між сходо-
вими клітками з вікнами та без вікон. Вікна служать освітленню та димовід-
веденню та у поєднання з відчиненими вхідними дверима будівлі — отвором 
для постачання притяжного повітря.

З метою виконання базових вимог згідно з Реченням 3 у залежності від Ка-
тегорії будівель та характеру сходових кліток вимагаються додаткові заходи. 
Ці заходи у випадку сходових кліток без вікон можуть полягати в тому, щоб 
обмежити надходження диму з сусідніх одиниць цільового призначення та 
посилити надходження притяжного повітря (виконання необхідних коридо-
рів/тамбурів, спеціальні замки) (у певних випадках, продувне повітря, вико-
нане машинним способом).

Речення 4 встановлює мінімальний розмір отворів для димовідведення та 
регулює обслуговування замків цих отворів.

До Пункту 13 (§ 36):
зміна порядку розміщення положень (норм) служить з’ясуванню того, що об-
меження розмірів до 200м2 стосується одиниць цільового призначення, а не 
також і квартир.

До Пункту 14 (§ 39): 
a)  Отвір для димовідведення вимагається, щоб забезпечити ефектив-
ність дверей шахти ліфта (перешкоджання поширенню вогню з поверха на 
поверх). З причин енергозбереження отвори (пройми) все частіше оснащу-
ються замками. Нове Речення 2 регламентує, які вимоги мають виконувати 
такі замки. У ролі відповідного місця для обслуговування замка (ручний при-
від в дію) розглядається зона перед дверима ліфта нульового поверху (рі-
вень доступу у будівлю). 

b)  Вимоги до доступу, площ для руху, дверних проходів та рамп можуть 
у майбутньому результувати з Технічних будівельних положень DIN 18040-2. 
Дотеперішнє Речення 4 вилучається, тому що посилання на вилучення § 50 
Абз. 3 веде в нікуди. Нове Речення 4 відповідає дотеперішньому Реченню 5.

До Пункту 15 (§ 40): 
a)  Зміна приводить у відповідність регулювальну норму для комуніка-
цій з регулювальною нормою § 41 Абз. 2 Речення 2 у поєднанні з Абз. 5 для 
вентиляційних комунікацій, тому що не існує об’єктивної причини для окре-
мого розгляду. 

b)  Зміна, як наслідок, до 12 a) bb).

До пункту 16 (§ 49): 
Необхідність та число необхідних можливостей стоянки для велосипедів ви-
сокою мірою залежать від місцевих обставин. За допомогою зміни, яка є 
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взаємопов’язаною з зміненим статутним уповноваженням § 86 Абз. 1 Пункту 
4, рішення про обсяг умов виконання вимог щодо можливостей паркування 
велосипедів відноситься до повноважень Територіальної громади.

До Пункту 17 (§ 50): 
a) 

aa) та bb) 

До Абзацу 1 Речення 1 додається Півречення 2, щоб у зв’язку з вимогами 
життєвої практики дозволити гнучкість дій щодо забезпечення можливостей 
розміщення безбар’єрних помешкань у достатньому обсязі у різних повер-
хах. У зв’язку з тим, що Півречення 2 є пов’язаним з обов’язками, відобра-
женими у Півреченні 1 у зв’язку з новою регулювальною нормою кількість 
безбар’єрних у своєму доступі помешкань (квартир), які слід створити, не 
зменшується. 

cc) 

У Реченні 2 вирази „доступні для руху на інвалідних візках“ замінюються по-
няттям „безбар’єрні“. Ця вимога у DIN 18040-2 конкретизується поняттям 
«помешкання (квартири) із безбар’єрним використанням» (без вимог із по-
значенням «R») і має, таким чином, на увазі тільки «безбар’єрний доступ». 

b)  Абзац 2 Речення 1 стає істотно стрункішим, тому що дефініція (фор-
мулювання) поняття „безбар’єрності“ тепер знаходиться у § 2 Абз. 9. Вказані 
тут до цього часу групи осіб отримують в одинаковій мірі сприятливі умови 
за допомогою безбар’єрного характеру будівельних споруд. Поняття «руху 
відвідувачів» розширюється до поняття „рух відвідувачів та користувачів“, 
щоб наголосити, що безбар’єрність у будівельних спорудах із постійними ко-
ристувачами, які у цих місцях не працюють постійно, як, наприклад, школярі 
та студенти у школах та вищих навчальних закладах, також розповсюджу-
ється, на можливість безбар’єрного використання також і цим колом корис-
тувачів. Вимог на користь найманих працівників, як і раніше, ця норма не 
торкається. 

У Реченні 2 Пункті 5 виконується доповнення до житлових приміщень, які 
винаймаються. Таким чином з’ясовується, що вимоги і надалі є чинними для 
віддаваних у найм житлових приміщень, які у момент прийняття рішення 
щодо Типових будівельних норм і правил (ТБНП) 2002 були охоплені застосу-
ванням поняття у рамках правових норм про заклади для розміщення гостей 
та громадського харчування. 

Згідно з Реченням 2 додаються Речення 3 і 4. Речення 3 регламентує, що ви-
моги до безбар’єрності можуть бути обмеженими обсягом, який є фактично 
необхідним для відповідного цільовому призначенню використання. Це осо-
бливо розглядається, якщо у розпорядженні є декілька приміщень одина-
кового виду або таких одиниць, як, наприклад, місця для гостей у закладах 
громадського харчування та розміщення гостей, або місця для відвідувачів у 
місцях масового перебування.

Речення 4 пояснює, що число безбар’єрних туалетних кімнат та безбар’єр-
них необхідних місць стоянки для відвідувачів та користувачів регулюється 
Будівельним наглядом у залежності від загального числа передбачених туа-
летних кімнат та необхідних місць стоянки. 

c) та d)

Абзац 3 відповідає § 50 Абз. 4 у дотеперішній редакції. Абзац 3 у дотеперішній 
редакції вилучається, тому що у майбутньому з Технічних будівельних 
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положень DIN 18040 Частини 1 і 2 мають виникнути (результувати, вийти) 
конкретні вимоги до безбар’єрного будівництва.

До Пункту 18 (§ 60): 
a)  У випадку запропонованої зміни йдеться про термінологічне та по-
няттєве з’ясування, яке має врахувати міркування Саксонського Вищо-
го адміністративного суду щодо достатньої визначеності складу дії (див. 
SächsOVG, Beschl. v. 08.03.2010, Az. 1 B 35/10; Beschl. v. 27.04.2007, Az. 1 BS 
32/07). У зв’язку з тим, що відповідно до цих міркувань Порядок дорожнього 
руху (Правила дорожнього руху) (StVO) не містить справжнього (превентив-
ного) регламентування щодо допуску рекламних будівельних споруд, понят-
тя «Допуск» було замінено на поняття «Винятковий дозвіл» (див. § 46 Абз. 2 у 
поєднанні з § 33 Абз. 1 «Правил дорожнього руху» (StVO)). 

Крім того, було прийнято додатковий склад дій „Допуск у відповідності до 
Дорожнього права“, щоб також охопити і випадки, які регулює відповідне 
право Федеральних земель. Спеціальний дозвіл використання на основі До-
рожнього права є порівняльним з (превентивною) Дозвільною процедурою, 
у зв’язку з чим тут можна застосовувати поняття „Допуск“.

b)  Нова редакція регулювальної норми враховує те, що дотеперішнє 
споріднене поняття комерційно-правового Дозволу походить ще з того часу, 
коли ще не існувало Права про безпеку продукції, і, таким чином, актуалізує 
цей припис. Крім того, було вилучено виняток переваги інших Дозвільних 
процедур для Дозволів правової сфери закладів громадського харчування, 
щоб уникнути помилкового зворотнього висновку, що інші змішані концесії 
охоплюються впливом на концентрацію (скупчення). Після вилучення складу 
дії для Дозволів з правової сфери закладів громадського харчування також 
залишається та ситуація, що концентрація у цих випадках не відбувається 
і Будівельно-правовий дозвіл є необхідним поряд із Дозволом з правової 
сфери закладів громадського харчування, якщо і доки правова сфера за-
кладів громадського харчування, яка перейшла у сферу відповідальності 
Федеральних земель, нічого іншого не приписує.

До Пункту 19 (§ 61): 
a) 

aa) та bb) 

З метою підтримки використання відновлюваної енергії у Каталозі вільних 
від дозвільних процедур будівельних намірів (будівництв) створюється за до-
помогою Пункту 3 самостійна регулювальна норма для Споруд використан-
ня відновлюваної енергії, яка охоплює поряд з установками сонячної енергії, 
як установками інженерного забезпечення будівель, звільненими від доз-
вільних процедур, також і малі установки вітрової енергії.

Регламентовані до цього часу як підпорядкований розділ інженерного за-
безпечення будівлі установки сонячної енергії та сонячні колектори охо-
плюються під заголовковим поняттям Установки сонячної енергії і тепер 
регламентуються у Пункті 3. З Огляду на свободу цього обладнання (уста-
новок) від дозвільних процедур питання щодо того, чи енергія, отримана 
завдяки установкам сонячної енергії, служить власному використанню, чи 
подається у загальну електромережу, стає сумнівним. Поряд з установками 
«у» та «при» дахових та стінових та площинах згідно з новою регулювальною 
нормою охоплюються установки «на» таких площинах, таким чином, це об-
ладнання та установки не мусять більше бути «втопленими» у площини да-
хів та фасадів, а можуть також розміщуватися на стійках, що має відповідне 
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значення з огляду на спорудження установок сонячної енергії на дахових 
площинах. 

Крім того, з метою ясності звільненням від дозвільних процедур охоплено 
також і зміну цільового призначення будівлі, пов’язану у відповідних ви-
падках зі спорудженням таких установок чи обладнання, або з огляду на 
дозволені тепер установки на стійках. Загального матеріально-правового 
становища це звільнення від дозвільних процедур, правда, не торкається, 
тому, у відповідних випадках і надалі слід дотримуватися приписів Будівель-
но-планувального права. 

Зміни до Пункту 2 мають в решті випадків редакційний характер. 

cc) та dd) 

Зміни, як наслідок, до aa) та bb). 

ee) 

Заміна вислову „Обшивка зовнішніх стін“ на „Облицювання зовнішніх стін“ 
має редакційне значення.

Враховуючи прагнення енергозбереження та регулювальні норми Розпоря-
дження (Постанови) про енергозбереження EnEV у Каталог будівельних на-
мірів (будівництв), вільних від дозвільних процедур, вносяться також і заходи 
з теплоізоляції. Навіть, якщо нанесення шару теплоізоляції на стіну можна 
було б розмістити у числі робіт, що стоять під поняттям облицювання зовніш-
ніх стін, заходи з теплоізоляції зараз чітко вказуються і окремо. Крім того, за 
допомогою нового Підпункту e охоплюється також і нанесення теплоізоляції 
на дахи. 

ff)

Внесене доповнення служить з’ясуванню того, що у випадку зведення ре-
кламних споруд, вказаних у Пункті 12, у вже наявній або при вже наявній 
(старій) будівельній споруді, зміна у відповідному випадку цільового при-
значення або зміна зовнішнього вигляду споруди, пов’язана з цим, також 
охоплюється звільненням від дозвільної процедури. Одночасно з цим ця 
регулювальна норма приводиться у відповідність з Пунктом 3 Підпунктом a 
для обладнання (установок) сонячної енергії та з Пунктом 5 Підпунктом a для 
мачт (веж) мобільного зв’язку. 

b)  Відповідно до дотеперішньої редакції регулювальної норми вима-
галася процедура будівельного дозволу у випадках зміни цільового при-
значення, якщо стосовно нового цільового призначення розглядалися інші 
публічно-правові вимоги, ніж щодо дотеперішнього цільового призначен-
ня. Це було чинним (діяло) незалежно від того, чи ці інші вимоги могли бути 
предметом перевірки (контролю) у Процедурі дозволу на будівництво чи 
ні. За допомогою цієї зміни тепер розширюється коло вільних від дозвіль-
ної процедури випадків зміни цільового призначення, а саме у той спосіб, 
що до виникнення обов’язку отримання Дозволу на зміну цільового призна-
чення призводять вже тільки ті вимоги до нового використання (цільового 
призначення), які можуть бути предметом перевірки (контролю) у Процедурі 
дозволу на будівництво згідно з § 64 Реченням 1, а саме у зв’язку з вне-
сеною у регулювальну норму умовою про недоторканність як частину § 64 
Речення 2 у поєднанні з § 66. а також і тоді, коли мова йде про вимоги у сен-
сі Будівельного порядку, які розглядаються в рамках будівельно-технічних 
підтверджень.

c)  aa)
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Регулювальна норма враховує ту обставину, що небезпеки у випадку усунен-
ня будівель попередньо важко оцінити та часто проблеми виникають тільки 
під час процесу усунення (зносу), без того, щоб їх можна було передбачити. 
Враховуючи це, Підтвердження безпеки стійкості, яке завжди попередньо 
вимагалося до цього часу незалежно від обставин у конкретних випадках 
видається таким, яке не відповідає суті справи, а виникає потреба у гнучких 
діях, у центрі уваги яких стоїть обов’язок з підготовки та супроводу процесу 
усунення (зносу), навіть кваліфікованим планувальником (проектувальником) 
несучих конструкцій. У зв’язку з тим, що це міркування стосується будівель 
всіх Категорій будівель, то цю дотеперішню диференційовану і складну ре-
гулювальну норму у процесі створення нової регулювальної норми було уні-
фіковано, так, що у випадку усунення (зносу) для всіх Категорій будівель є 
чинними однакові вимоги.

Згідно з новою регулювальною нормою вистачає того, що кваліфікований 
планувальник (проектувальник) несучих конструкцій в першу чергу оцінює 
безпеку стійкості будівлі, до якої прибудовано будівлю, яка має усуватися 
(зноситися). Яким чином така оцінка відбувається, відноситься до відпові-
дальності кваліфікованого проектувальника (планувальника) несучих кон-
струкцій; регулювальна норма, все ж, з’ясовує те, що для цього у певних 
випадках може вимагатися складання Підтвердження про безпеку стійко-
сті. Залежно від результату цієї оцінки („якщо необхідно“) кваліфікований 
планувальник (проектувальник) несучих конструкцій має супроводжувати 
процес усунення (зносу). Обов’язок Власника будівництва щодо того, щоб 
найняти відповідних фахівців (спеціалістів), результує при цьому з § 53 Абз. 
1 Речення 1. Власник будівництва як Замовник має відповідно до цього, 
як і раніше, подати до Органу будівельного нагляду заяву про запланова-
не усунення, і, при цьому, відповідно до нової регулювальної норми, вка-
зати відповідного планувальника (проектувальника) несучих конструкцій, 
який оцінює у описаному обсязі безпеку стійкості будівлі, до якої є прибу-
дованою будівля, яка має усуватися, і контролює процес усунення. Плану-
вальник (проектувальник) несучих конструкцій має, зі свого боку, надати 
Органові будівельного нагляду підписане ним підтвердження щодо того, 
що він фактично (дійсно) отримав завдання поточного контролю процесу 
усунення. 

bb) Зміна, як наслідок, до aa).

До Пункту 20 (§ 66): 
a)  З огляду на те, що Підтвердження про енергозбереження згід-
но з Розпорядженням (Постановою) про енергозбереження EnEV більшою 
частиною покриває і зміст Підтвердження згідно з Будівельним порядком, 
відбулося вилучення цієї вимоги та, разом з тим, спрощення Дозвільної про-
цедури на користь Власника будівництва. Це спрощення стало можливим, 
тому що, в тому числі, у обставинах, коли для виконання вимог щодо на-
дання Підтвердження згідно з Будівельним порядком про тепловий захист, 
наприклад, у зв’язку з тим, що не вимагалося Підтвердження (Доведення) 
про енергозбереження згідно з Розпорядженням (Постановою) про енер-
гозбереження EnEV або з тієї причини, що елементи будівлі теплоізольова-
но по-різному, недостатньо самого лише Підтвердження (Доведення) про 
енергозбереження згідно з Розпорядженням (Постановою) про енергозбе-
реження EnEV, тепер вилучається тільки відповідне Підтвердження згідно з 
Будівельним порядком, в той час, коли матеріальні вимоги до до теплоізоля-
ції на основі Будівельного порядку згідно § 15 залишаються. 
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b)  Зміна усуває суперечність, внутрішньо властиву дотеперішній регу-
лювальній нормі, яка полягає в тому, що коло осіб, які відповідно до їх ква-
ліфікації могли би бути контрольними експертами-випробувальниками, було 
більшим, ніж коло осіб, які мають право видавати Підтвердження згідно з § 
66 Абз. 2 Реченням 3 Пунктом 1, де ця суперечність усувається тим шляхом, 
що за допомогою відмови від вимоги (потреби) щодо уповноваження (надан-
ня права) подавати (надавати, пред’являти) будівельну документацію відбу-
вається приведення цих регулювальних норм у відповідність одна з одною.

До Пункту 21 (§ 67): 
Нова редакція з’ясовує, що регулювальна норма про винятки охоплює всі 
винятки та звільнення, які є у регулювальних нормах Розпорядження (Поста-
нови) про (інтенсивність) будівельного використання BauNVO, особливо від-
хилення від норм, які існують безпосередньо на підставах Розпорядження 
(Постанови) про будівельне використання BauNVO, як, наприклад, згідно з § 
23 Абз. 2 Речення 2, Абз. 3 Речення 2 Розпорядження (Постанови) BauNVO. 
Пов’язане з цим точніше перерахування регулювальних норм у дотеперішній 
редакції припису у порівнянні з BauNVO охоплювало не всі можливі випадки і 
було, у зв’язку з цим, як мінімум, причиною непорозумінь.

До Пункту 22 (§ 70): 
a)  Дотеперішній Абзац 1 не мав свого власного нормативно-регулю-
вального вмісту і його виявилося можливим вилучити. 

b)  Новий Абзац 1 Речення 1 відповідає в основному дотеперішньому 
Абзацові 2 Реченню 1, але містить ще часткове офіційне тлумачення (дефіні-
цію) поняття сусідства згідно з Будівельним порядком, де він

з’ясовує, що він охоплює тільки власників сусідніх земельних ділянок (та у 
певних випадках осіб, які мають подібні майнові права щодо таких ділянок), 
але особливо не включає тих, хто має права у зв’язку з їх обов’язками перед 
власниками, наприклад, винаймачів та орендарів.

c)

aa) Зміна, як наслідок, до bb). 

bb)

Ця регулювальна норма має полегшити Органові будівельного нагляду опри-
люднення Дозволу на будівництво у масових процедурах, коли будівельний 
намір (будівництво) торкається одинакових інтересів великої кількості сусі-
дів, які не надали згоду на будівельний намір (будівництво), коли надсилання 
повідомлення компенсується оприлюдненням. 

d)  Регулювальна норма враховує обставину, що виконання залучення 
до надання згоди сусідів у випадку зведення споруд, впливи яких розпов-
сюджуються на велике оточення, пов’язані для Власника будівництва з тим, 
що коло третіх осіб (сусідів), інтересів яких торкається будівництво, перед 
початком процедури Дозволу на будівництво важко оцінити. Крім того, з 
огляду на те, що велика кількість таких будівельних намірів (будівництв), 
правда, (більш) не підлягають обов’язкові отримання Дозволів згідно із 
природоохоронним правом, але торкається матеріального природоохорон-
ного права з тим наслідком, що можливо вступить в дію поняття сусідства 
згідно з природоохоронним правом, яке виходить за межі кола власни-
ків земельних ділянок та носіїв порівняльних майнових прав на земельні 
ділянки, новим Абзацом 4 було створено нову регулювальну норму, яка 
уможливлює безпечну у правовому сенсі участь третіх осіб також і такому 
випадку та дає Власникові будівництва за допомогою норми попереднього 
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винятку певну інвестиційну безпеку. Тут забезпечення участі у прийнятті рі-
шення третіх осіб шляхом оприлюднення не має нав’язуватися Власникові 
будівництва, а тільки служити йому для полегшення, тим чином, що така 
форма залежить від його заяви. Для того, щоб забезпечити, щоб Власник 
будівництва не звільняв себе також і у безпроблемних випадках від свого 
першочергового обов’язку щодо повідомлення сусідів шляхом використан-
ня офіційного оприлюднення, орган будівельного нагляду отримує простір 
для власного розгляду. Витрати, які виникають у зв’язку з оприлюдненням, 
Власник має компенсувати. Даний припис має чисто процедурний харак-
тер. Цей припис особливо не служить меті змінити метаріально-технічні 
масштаби допустимості споруд, які знаходяться у сфері застосування да-
ного припису. Більше того, цей припис має служити якомога ширшому про-
цедурному захистові інтересів тих, хто є учасниками такого будівельного 
наміру (будівництва).

До Пункту 23 (§ 71): 
Вилучення враховують зміну у правочинстві Федерального адміністративно-
го суду, згідно з якою Територіальна громада, яка є ідентичною Нижчому ор-
ганові будівельного нагляду, у відхиленні Заяви на будівництво не тільки не 
може обґрунтовувати свою відмову просто відсутністю взаємної згоди, а на 
відміну від дотеперішнього правочинства також у відносинах з державним 
органом (установою), з яким існують суперечки, не має у своєму розпоря-
дженні придатної для власного виправдання правової позиції, яка „є подіб-
ною на процес взаємної згоди“ 

(BVerwG (Федер. адм. суд), Вирок (Вирок) від 19.08.2004 — 4 C 16.03 із вилу-
ченням дотеперішнього правочинства, останнє Рішення від 30.07.2002 — 4 B 
40.02). 

До Пункту 24 (§ 72): 
a)

aa) Зміна, як наслідок, до bb). 

bb)

У зв’язку з тим, що після зміни у § 17 Закону про перевірку нешкідливості 
для довкілля (Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)) Зако-
ном про приведення у відповідність з Європейським правом у будівництві 
(Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau)) вже не забезпечується те, що 
Перевірка на нешкідливість для довкілля у випадку будівельних намірів (бу-
дівництв), які потребують Дозволу на будівництво (див. Пункт 18 Додатку 1 
до Закону UVPG) має виключно опрацьовуватися у Процедурі Генерального 
плану (Bauleitplanverfahren), а ще й є можливими випадки, у яких перевірка 
на нешкідливість для довкілля повністю або частково має виконуватися у 
рамках Дозвільної процедури Будівельного нагляду, слід було додати нове 
Речення 2; Зміна вимог матеріально-правового характеру до Будівельних 
намірів (будівництв) таким чином — у зв’язку з самим процедурним значен-
ням Перевірки на нешкідливість для довкілля — не відбувається. Посилання 
на „приписи, які цього стосуються,“ включає процедурно-технічні регулю-
вальні норми Законів про адміністративні процедури Федеральних земель. 

b)  Зміна, як наслідок, до Пункту 22 a).

До Пункту 25 (§ 76): 
a)  Торгові стенди, в які можна заходити, та які знаходяться на ну-
льовому поверсі, як розбірні тимчасові («летючі») споруди відповідно до 
дотеперішніх регулювальних норм тільки тоді не потребують дозволу на 
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спорудження, якщо вони не були призначеними для того, щоб в них захо-
дили відвідувачі (Пункт 1), коли на відміну від них намети, які є розбірними 
(«летючими»)спорудами, до розмірів 75 м² навіть у випадку руху відвідува-
чів у них не потребують Дозволу на зведення. Ця суперечність у оцінках 
вилучається за допомогою однакового підходу до наметів на нульовому 
поверсі та до торгових стендів, у які можуть заходити відвідувачі. 

b)  Склади дій у винятках у § 76 Абз. 2 Реченні 2 Пунктах 1 — 4 роз-
раховано на «звичайні» розбірні тимчасові («летючі») споруди, які існують 
вже довгий час, — такі, як намети, пересувні торгові автомобілі, сцени та 
на подібне. Новий Пункт 5 тепер враховує у цій формі «придатні для тимча-
сових навантажень ігрові пристрої», які виступають у практиці з недавнього 
часу, які нема змоги повноцінно включити у якийсь зі складів дій у § 76 Абз. 
2 Реченні 2, де вони звільняються від вимоги отримання Дозволу на зведен-
ня, якщо у зв’язку з їх розмірами не виникає небезпека для користувачів. У 
рамках звільнення від дозвільної процедури обмежується висота зон, які є 
придатними для входу відвідувачів, та довжини евакуаційних шляхів під пе-
рекритими зонами. Перекриті недоступні для відвідувачів площі у зв’язку з 
цим не мають, як правило жодного значення. За допомогою обраних фор-
мулювань створюються придатні до застосування на практиці обмеження, 
без того, щоб заглиблюватися без потреб у деталі безмежного просторового 
різноманіття надувних ігрових пристроїв.

До Пункту 26 (§ 77): 
a)

aa) Зміна, як наслідок, до cc). 

bb)

За допомогою включення споруд з цільовим призначенням для службових 
потреб Федеральної поліції або споруд, що служать цивільному захистові 
населення, припис приводиться у відповідність з § 37 Абз. 2 Будівельного 
кодексу Німеччини (БКН)(BauGB), згідно з яким у випадку цих будівельних 
намірів (будівництв)вимагається тільки Згода Вищого органу будівельного 
нагляду, яка попередньо має заслухати Територіальну громаду. 

cc)

З посиланням на Абзац 1 Речення 3 Півречення 1 припису вилучається Про-
цедура надання до відома, якщо Територіальна громада не суперечить зве-
денню споруд, вказаних у Абзаці 5. Це обґрунтовується тим, що Процедура 
надання до відома служить тій меті, щоб у випадку заперечення Територіаль-
ної громади транспортувати (переносити) зміст § 37 БКН (BauGB), і, таким 
чином, регулювальна норма у випадках, коли Територіальна громада не за-
перечує будівельному намірові (будівництву), веде в нікуди. 

b)  Зміна реалізує виконане у Реченні 1 приведення у відповідність з § 
37 Абз. 2 БКН (BauGB) також і для розбірних тимчасових («летючих») споруд. 

До Пункту 27 (§ 82): 
Призначення уповноваженого окружного (районного) спеціаліста з коминів 
(димарів, димоходів) поряд з дотеперішніми спеціалістами з коминів (ди-
марів) враховує нову термінологію федерально-правових регулювальних 
норм: „Закон з нового регулювання сфери спеціалістів з коминів (димарів, 
димоходів) « від 26 листопада 2008 року («Федеральний законодавчий віс-
ник» BGBl. I S. 2242) містить у Статті 1 „Закон про ремесло спеціаліста з 
коминів (димарів, димоходів) — SchfHwG». Згідно з його перехідними ре-
гулювальними нормами у § 48 вже наявні Акти призначення «Окружного 
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(районного) майстра з коминів (димарів, димоходів)», у певний момент пе-
ретворюються на Акти призначення «Окружним (районним) уповноваженим 
з коминів (димарів, димоходів». У зв’язку з тим, що, таким чином, під час 
перехідного періоду існують одна поряд з одною обидві назви, то § 82 наво-
дить обидві. 

До Пункту 28 (§ 84 Типових будівельних норм і правил (ТБНП)): 
a)  Зміни, як наслідок, до Пункту 19 c).

b)

aa) Зміна, як наслідок, до bb).

bb)

З’ясовується те, що вимогам до складу дій порушення встановленого по-
рядку відповідає також і випадок, коли виконується надання і внесення всу-
переч інформаційній добросовісності неправильних (неправдивих) даних у 
Каталог критеріїв згідно з § 66 Абз. 3 Реченням 1 Пунктом 2.

До Пункту 29 (§ 85): 
a)  Зміни, як наслідок, до Пункту 7).

b)

aa) 

aaa)  Зміна має редакційний характер та приводить припис у відповідність 
із чинним з 01.12.2011 Законом про забезпечення виробами на ринку (Закон 
про безпеку продукції — ProdSG) («Федеральний законодавчий вісник» BGBl. 
I S. 2179). 

bbb)  Зміна має редакційний характер та приводить припис у відпо-
відність з актуальною редакцією Закону про енергетичне господарство 
(Energiewirtschaftsgesetz). 

bb)  Зміна має редакційний характер і приводить Речення 3 у відповід-
ність з Законом про безпеку продукції.

До Пункту 30 (§ 86): 
a)

aa) Пункт 4 містить уповноваження, необхідне для реалізації Територі-
альними громадами права місць стоянки (див. відповідно в основі Пункт 16).

bb) 

Зміна, як наслідок, до 3 b). 

b)  Зміна розповсюджує вказівку також на §§ 13 та 13a Будівельного 
кодексу Німеччини (BauGB),в яких регулюються передумови для придатності 
для застосування спрощеної та прискореної процедур у випадку Планів за-
будови внутрішнього розвитку. Вказівка на § 215 a Будівельного кодексу Ні-
меччини (BauGB) вилучається (відпадає), тому що цієї Норми у Будівельному 
кодексі Німеччини (BauGB) вже немає.

До Пункту 31 (§ 87):
Зміна, як наслідок, до Розпорядження (Постанови) про будівельні виро-
би, яка у частинах, яких вона торкається, буде чинною (буде діяти) тільки з 
01.07.2013.
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ПРОЕКТ ЗМІНИ ДО ТИПОВИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ПРАВИЛ. 

ОБҐРУНТУВАННЯ
Станом на 04.03.2016 р.

(з ред. правками від 20.04.2016 р.)

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Причиною змін до Типових будівельних норм і правил є потреба у приведен-
ні до відповідності з Європейським правом щодо будівельних виробів, яка 
є результатом Рішення  Європейського суду (Суду Європейського Союзу)  
(EuGH (нім.), СЄС (укр.)) від 16.10.2014 (Rs. C-100/13). Цим рішенням 10-а Па-
лата Європейського суду (далі СЄС) постановила, що Федеративна Респу-
бліка Німеччина порушила свої зобов’язання, що виходять зі Статті 4 Абз. 
2 та Статті 6 Абз. 1 Директиви 89/106/EWG Ради Європи від 21 грудня 1988 
року щодо гармонізації правових та адміністративних приписів (норм) дер-
жав-членів ЄС стосовно будівельних виробів у редакції, зміненій Постановою 
(ЄС) № 1882/2003 Європейського Парламенту та Ради Європи від 29 вересня 
2003 року тим чином, що вона за допомогою переліків будівельних правил, 
на які вказують Будівельні порядки Федеральних земель, прийняла додат-
кові адміністративні розпорядження (Постанови) щодо ефективного доступу 
до ринку та для застосування будівельних виробів у Німеччині, які було вра-
ховано (охоплено) гармонізованими Нормами EN 681-2:2000 («Ущільнення 
Elastomer – вимоги до заводських матеріалів для ущільнень трубопроводів 
для цільового призначення у водопостачанні та у водовідведенні – Частина 
2: Термопластикові Еластомери (Elasto-mere)»), EN 13162:2008 («Теплоізо-
ляційні матеріали для будівель – заводські вироби з мінеральної вати [MW 
(МВ)] - Специфікація») та EN 13241-1 («Ворота – Норми для виробів – Части-
на 1: Вироби без вогнезахисних та димозахисних властивостей ») і які було 
позначено (марковано) Значками СЕ (CE-Kennzeichnung).

Мірилом перевірки СЄС (Європейським судом) (EuGH) є Заборона пере-
шкоджання доступові до ринку, яка міститься в Статті 6 (1) 1 Директиви про 
будівельні вироби (див. відповідно СЄС (EuGH), Рішення від 25.03.1999, Rs. 
C- 112/97).

По-перше, Суд визнає, що Стаття 4 (2) (матеріально) передбачає припущен-
ня щодо придатності для використання будівельних виробів із позначенням 
СЕ , яке є єдиним для держав-членів ЄС, тому що посилається на виконан-
ня істотних вимог до будівельних конструкцій, вказаних у Статті 3 (за умови 
відповідного планування (проектування) та виконання будівельних робіт), та 
ставить передумовою у кожному окремому випадку відповідність гармонізо-
ваним нормам (№ на полях (Rdnr.) 52ff.). 

Відповідно до цього держави-члени ЄС не можуть згідно зі Ст. 6 (1) 1 Дирек-
тиви про будівельні вироби перешкоджати на своїй території вільному обіго-
ві, введенню в обіг та використанню виробів, які відповідають цій Директиві 
(№ на полях (Rdnr.) 55).

По-друге, Суд вказує на процедури, передбачені в Директиві. За допомогою 
Процедури формального заперечення згідно зі Ст. 5 (2) можна засудити те, 
що гармонізована норма не відповідає Директиві; Процедура протекційно-
го застереження Статті 21 уможливлює спрямовані на виріб заходи, в тому 
числі, через відсутність відповідної норми (№ на полях 57ff.). Суд пояснює, 
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що ці процедури не є факультативними, і державам-членам ЄС не дозволе-
но застосовувати односторонні заходи, які відрізняються від тих, які перед-
бачено у Директиві,. Кожне інше тлумачення ставить під питання практичну 
ефективність («effet utile») Європейської директиви про будівельні вироби (№ 
на полях 60).

Суд не може вилучити жодної іншої точки зору із засадничого підходу Ди-
рективи, згідно з яким держави-члени ЄС є відповідальними за захист пра-
вових цінностей стосовно будівельних конструкцій. В цьому немає жодного 
обмеження компетенції на користь держав-членів ЄС, який їм би дозволив 
оминути передбачені процедури для перевірки гармонізованих норм (№ на 
полях 61).

На завершення Суд вказує у зв’язку з питанням узгодженості з Договором 
про порядок роботи Європейського Союзу на те, що національні заходи у 
сфері, яку на рівні Союзу вже було гармонізовано остаточно, як це є у ви-
падку виробів, яких стосується дана суперечка, слід оцінювати на основі По-
ложень вказаного заходу гармонізації, а не на основі Положень первинного 
права.

Щодо набуття за цей час чинності Європейською постановою про будівельні 
вироби (Постанова (ЄС) № 305/2011) Суд робить зауваження, що вона з ча-
сових причин в даному випадку застосовуватися не може (№ на полях 15). 
Те, чи Суд категорично обмежує значення свого Рішення за допомогою цьо-
го вислову правовим станом, що знаходиться під Директивою про будівельні 
вироби, або, навпаки, натякає, що це в основі має значення також для пра-
вового стану, що знаходиться під Постановою, і не може застосовуватися 
тільки з причин часу, визначити неможливо.

Дані Зміни до Типових будівельних норм і правил приводять чинне право у 
відповідність з базовими визначеннями, які містяться у Рішенні СЄС (EuGH) 
від 16.10.2014 з огляду на Постанову про будівельні вироби, яка вже набула 
чинності.

Центральною вихідною точкою приведення у відповідність є Заборона пере-
шкоджання у доступі до ринку на основі Європейського права. Це зараз, з 
відхиленням від тексту Директиви про будівельні вироби, міститься у Статті 
8 (4) постанови про будівельні вироби. Відповідно до цього держава-член ЄС 
не може ні заборонити, ні обмежити присутність на ринку або застосування 
будівельних виробів, які носять «Позначку СЕ» (CE-Kennzeichnung), якщо за-
декларовані можливості відповідають вимогам до цього застосування у від-
повідній державі-члені ЄС.

Цей припис Зміни до Типових будівельних норм і правил відображається у 
Будівельних порядках Федеральних земель, і, таким чином, будівельний ви-
ріб, який носить Позначку СЕ, можна використовувати, якщо задекларова-
ні можливості виробу  відповідають  вимогам до будівельних конструкцій у 
зв’язку з цільовим призначенням, визначеним у цьому Законі або на підставі 
цього Закону.

Таким чином відповідно до рішення суду з’ясовується, що прямі вимоги до 
виробів, які позначено Значком СЕ, є недопустимими.

Для того, щоб на такому фоні забезпечити, щоб рівень безпеки будівельних 
конструкцій можна було дотримати, необхідно конкретизувати вимоги до 
будівельної конструкції. Учасникам будівництва має бути дано можливість 
із забезпеченням правового порядку на основі норм Типових будівельних 
норм і правил  та Розпоряджень (Постанов), прийнятих на його підставах, 
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зрозуміти, які можливості має мати виріб, щоб у зв’язку з конкретним засто-
суванням виконати вимоги до будівельної конструкції. Конкретизація вимог 
до будівельної конструкції є корисною і врешті випадків, – також і у сфері 
негармонізованих будівельних виробів, тому що і тут Типові будівельні норми 
і правила тільки уповноважують державні органи ставити вимоги до виробів, 
які є безпосереднім результатом вимог до будівельних конструкцій.

Для забезпечення узгодженості з Європейським правом у § 3 Реченні 1 Пів-
реченні 2 Типових будівельних норм і правил наголошується на тому, що 
національні цілі захисту також охоплюють і базові вимоги, вони конкретизу-
ються у Типовому адміністративному приписі «Технічні будівельні положен-
ня Типових адміністративних постанов (MVVTB)», і вони таким чином можуть 
бути успішно внесеними в європейське нормотворення.

Слід створити чіткіше розмежування між безпосредніми вимогами до виро-
бів та вимогами до застосування будівельних виробів, які Типові будівельні 
норми і правила називають методами будівництва, тому що останні, як і рані-
ше, так і й надалі відносяться до компетенції Держав-членів ЄС, і вимагають-
ся з точки зору гармонізованих будівельних виробів.

Крім того, система підтверджень придатності для застосування та відповід-
ності має бути реформованою таким чином, щоб було чітко зрозуміло, що 
цих підтверджень для будівельних виробів, позначених Значком СЕ, вже не 
існує. 

Врешті має бути створено базу для уповноваження, яка детально поста-
новляє, які регулювальні норми можуть приймати державні органи для кон-
кретизації вимог до будівельних конструкцій та для наслідків застосування 
будівельних виробів, які з них виходять. Завдяки цьому зміцниться демокра-
тична легітимізація регулювальних норм державних органів та підвищиться 
прозорість  для тих, хто застосовує відповідне право.

II. ОКРЕМІ ОБҐРУНТУВАННЯ

До § 2
 До Абзацу 10

Абзац 10, як і до цього часу, дає дефініцію поняття «Будівельний виріб». З ме-
тою з’ясування та уніфікування з Європейською Постановою про будівельні 
вироби (BauPVO) – Ст. 2 Пунктами 1 і 2 – було додано поняття «Будівельний 
комплект». «Будівельним комплектом» є будівельний виріб, який один і той 
самий виробник уводить в обіг як набір з принаймні двох окремих компонен-
тів, які слід об’єднати між собою, щоб вони могли бути вмонтованими в буді-
вельну конструкцію. Це доповнення відбувається з причин повноти, тому що 
згідно зі Ст. 2 Пунктом 1 будівельний комплект також є будівельним виробом.

 До Абзацу 11
Об’єднання компонентів Будівельного комплекту у сенсі Абзацу 10 не є чин-
ним як метод будівництва.

До § 3
 До Абзацу 1

У Реченні 1 для з’ясування відповідно виконується зв’язок з базовими вимо-
гами, які містяться у Додатку І Європейської постанови про будівельні виро-
би (BauPVO). Застосування слова «при цьому» показує, що національні цілі 
захисту також охоплюють і базові вимоги, вони конкретизуються в адміні-
стративному приписі згідно з § 85a і вони, таким чином, можуть бути успішно 
внесеними в європейське нормотворення.
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 До Абзацу 2 (попередньої редакції)
Тепер зміст Абзацу 2 (попередньої редакції) для Методів будівництва містить-
ся у § 16a Абз. 1, а для будівельних виробів – у § 16b.

 До Абзацу 3 (попередньої редакції)
Зміст Абзацу 3 (попередньої редакції) тепер знаходиться у § 85a Абз. 1.

 До Абзацу 4 (попередньої редакції)
Зміст Абзацу 4 (попередньої редакції) зараз міститься у Абз. 1 Речення 2.

 До Абзацу 5 (попередньої редакції)
Методи будівництва викреслюються зі сфери застосування положення 
щодо  рівноцінності. Положення про рівноцінність є націленим на те, щоб 
з метою вдосконалення Європейського внутрішнього ринку зробити при-
датними для торгівлі вироби, які у іншій державі-члені ЄС було правомірно 
відповідно тамтешнім вимогам уведено в обіг  (див. Розпорядження (Поста-
нову)  ЄС VO (EU (ЄС)) № 764/2008). Методи будівництва, все ж, не є буді-
вельними виробами, які можна увести в обіг, тому їх включення у положення 
про рівноцінність не має сенсу. З точки зору будівельних виробів положен-
ня про рівноцінність тепер знаходиться у § 16b Абз. 2.

До § 16a
Визначення щодо методів будівництва було перенесено з § 3 Абз. 2 та з Роз-
ділу третього, який в своїй істотній частині містить регулювальні норми щодо 
будівельних продуктів, до Розділу другого. Він регулює загальні вимоги до 
виконання будівельних робіт. У зв’язку з тим, що у випадку методів будівниц-
тва мова йде про регулювальні норми для виконання будівництва, а саме, 
для діяльності з’єднання, монтажу  будівельних виробів, а не про вимоги до 
будівельних виробів, то методи будівництва мають бути розміщеними у Роз-
ділі другому з метою збереження логічного взаємозв’язку речей.

 До Абзацу 1
Абзац 1 містить базове визначення придатності для застосування методів будів-
ництва, яке раніше містилося в § 3 Абз. 2. Методи будівництва, які відповідають 
Технічним будівельним положенням згідно з § 85a Абз. 2 Пунктом 2, або існують 
для загальних правил техніки, можуть застосовуватися без якогось іншого до-
зволу, і, саме також і тоді, коли вони від них незначною мірою відхиляються.

 До Абзацу 2
Методи будівництва, які істотно відхиляються від Технічних будівельних по-
ложень згідно з § 85a Абз. 2 Пункт 2 або Пункт 3 Підпункт a). або для них не 
існує загальних правил

техніки, потребують Дозволу на метод будівництва. Поняття «Дозвіл» з’я-
совує логічний взаємозв’язок з Виконанням будівельної споруди. Існує За-
гальний дозвіл на метод будівництва (№ 1) та Дозвіл у зв’язку з конкретним 
наміром (№ 2). Стосовно процедури надання Дозволу на метод будівництва у 
§ 18 Абзацах 2 і 4 – 7 йде посилання на (Загальний допуск будівельного наг-
ляду), який застосовується відповідним чином.

 До Абзацу 3
Відповідно до Абзацу 3 у певним випадках замість Загального Дозволу на 
метод будівництва достатньо Загального протоколу перевірки будівельним 
наглядом для методів будівництва; відповідні методи будівництва оприлюдню-
ються у Адміністративному приписі (нормі) згідно з § 85a. Стосовно процеду-
ри йде посилання на  § 19 Абз. 2, який слід застосовувати відповідним чином.
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 До Абзацу 4
Абзац 4 містить колишні § 21 Абз. 1 Речення 5.

 До Абзацу 5
Абз. 5 передбачає, що методи будівництва потребують підтвердження від-
повідності. Стосовно процедури слід відповідним чином застосовувати § 21 
Абз. 2.

 До Абзацу 6
Абзац 6 переймає регулювальну норму з § 17 Абз. 5 (попередньої редакції) для 
методів будівництва  і таким чином дозволяє встановлювати у Дозволі на метод 
будівництва або у Правовому розпорядженні (Постанові) для всіх методів бу-
дівництва певні додаткові вимоги стосовно кваліфікації тих, хто їх застосовує.

 До Абзацу 7
Абзац 7 переймає регулювальну норму з § 17 Абз. 6 (попередньої редакції) 
для методів будівництва.

До § 16b
§ 16b Абз. 1 містить базовий припис для застосування будівельних виробів, 
яка до цього часу містилася у § 3 Абз. 2. Він, як вступний припис розділу, 
присвяченого будівельним виробам, тут, в плані систематичності, розміще-
ний у зв’язку з тим, що тут він краще відповідає сенсові речей.

Будівельні вироби, які виконують вимоги § 16b, можуть застосовуватися, 
якщо не ставлять інших вимог приписи (норми) §§ 16c ff., 85a.

Таким чином, будівельні вироби, для яких існують Технічні будівельні поло-
ження згідно з § 85a Абз. 2 Пунктом 3, які відповідають даним Положенням 
або від них неістотно відхиляються, на підставі § 85a Абз. 1 Речення 2 («Тех-
нічні будівельні положення мають дотримуватися.») відповідають вказаним 
вище Технічним будівельним положенням; крім того, вони потребують Під-
твердження про відповідність (§ 21).

Будівельні вироби, позначені Значком CE, можуть застосовуватися 
відповідно до § 16c.

Групи виробів, вказані у § 17 Абз. 1, потребують Підтвердження про придат-
ність для застосування.

На відміну від цього, будівельні вироби, для яких існують Загально визна-
ні правила техніки, але які не було опубліковано як Технічні будівельні поло-
ження, можуть застосовуватися безпосередньо на підставі § 16b, тобто без 
Підтвердження про придатність для застосування та без Підтвердження про 
відповідність, незалежно від того, чи вони відповідають цим правилам, або 
від них відхиляються (§ 17 Абз. 2 Пункт 1; це є ті будівельні вироби, які ра-
ніше називалися «іншими»). Це є чинним також, якщо вони мають значення 
для виконання вимог, які містяться у § 3. У такому випадку може бути, що 
виконання вимог вже забезпечено іншою системою правил та сертифікації 
і тому відбувається свідома відмова від оприлюднення Загально визнаних 
правил техніки як Технічного будівельного положення.

Таким самим чином у рамках безпосереднього застосування § 16b можуть 
застосовуватися будівельні вироби, для яких хоч і не існує жодних Технічних 
будівельних положень або Загально визнаних правил техніки, але які не ма-
ють значення для виконання вимог згідно з § 3.

Якщо порушується § 16b, тоді на підставі § 79 Абз. 1 Речення 1 може втру-
титися Орган будівельного нагляду, при чому, з огляду на пропорційність на 
цих підставах може бути застосовано і м’якіші засоби, ніж припинення робіт, 



Біла книга 2018. Проект Змін до Типових будівельних норм і правил.  Обґрунтування 98

тобто, наприклад, заборона застосування будівельних виробів у конкретно-
му випадку.

Абзац 2 регулює визнання будівельних виробів, які відповідають приписам 
інших держав-членів Європейського економічного простору. Ця регулюваль-
на норма містилася до цього часу у § 3 Абз. 5 зі змістом, який в основному 
був таким самим,.

До § 16c
§ 16c регулює передумови застосування будівельних виробів, які носять 
позначення CE. При цьому Речення 1 тісно спирається на формулюван-
ня Ст. 8 Абзацу 4 Європейської постанови про будіельні вироби (BauPVO). 
Він є правовим «шарніром» між задекларованими можливостями виробу та 
специфічними вимогами, які виникають зі сторони будівельної конструкції і 
ставляться до певного цільового призначення. Вимоги зі сторони будівель-
ної конструкції виходять із Закону та з Приписів, які прийнято на підставах 
Закону, наприклад, із Спеціальних будівельних приписів та з Технічних буді-
вельних положень.

Типові будівельні норми і правила при цьому присвоюють собі підхід Євро-
пейської постанови про будівельні вироби (BauPVO), після того, як позна-
чення CE покриває не придатність до використання будівельного виробу 
або його відповідність заданим вимогам гармонізованої технічної специфі-
кації, а тільки узгодженість будівельного виробу із задекларованими можли-
востями, встановлену відповідно до заданих вимог гармонізованої технічної 
специфікації. Із регулювальної норми виходить, що будівельний виріб мож-
на застосовувати, якщо задекларовані можливості відповідають вимогам. 
При цьому мають бути задекларовані всі можливості, які є необхідними, 
щоб оцінити, чи виконуються вимоги, і саме чи виконуються всі вимоги, які  
встановлені Типовими будівельними нормами і правилами.

Завданням (функцією) учасників будівництва є забезпечити, щоб задекла-
ровані можливості будівельного виробу бути достатніми, щоб виконати 
вимоги, які стосуються будівельних виробів на основі вимог будівельної 
конструкції. Якщо задекларовані можливості не досягають або не всі з них 
досягають рівень вимог, якщо рамкові умови, за яких застосовуються бу-
дівельні вироби, відхиляються від рамкових умов, передбачених у гармо-
нізованій технічній специфікації, або якщо відповідно до певних ознак, які у 
зв’язку з конкретними умовами впливають на виконання вимог, не вказано 
жодних можливостей виробу, тоді учасники будівництва мають прийняти рі-
шення, чи є невідповідності настільки незначними, що все одно можна вва-
жати, що вимоги зі сторони будівельної конструкції виконуються; у цьому 
випадку будівельний виріб все одно можна застосовувати, і це не відповідає 
умовам істотного відхилення у випадку будівельних виробів, які не підпада-
ють під сферу застосування § 16c.

В основі декларації можливостей може лежати гармонізована Європей-
ська норма (hEN (нім.) – ГЄН (укр.)) або Європейська технічна оцінка (ETB). 
Виробник може особливо у випадку виробів, які підпадають під сферу 
застосування ГЄН, висувати заяву на виконання ЄТО, якщо ГЄН йому не 
дає можливості задекларувати можливості таким чином, щоб можна було 
оцінити, чи вони відповідають вимогам зі сторони будівельної конструкції 
(Ст. 19 європейської постанови про будівельні вироби (EU-Європейської 
постанови про будівельні вироби BauPVO)); але він не зобов’язаний це 
робити.
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Якщо з огляду на вимоги зі сторони будівельної конструкції, які слід вико-
нувати, немає достатньої декларації можливостей, тоді будівельний виріб на 
підставах § 16c застосовувати не можна. З § 16c речення 2, як результат, 
виходить рішення, які приписи з точки зору Європейського права, особли-
во те, як вони, як результат,  виходять з Рішення Суду Європейського Сою-
зу (EuGH – СЄС) у правовій справі C-100/13, стосовно будівельних виробів, 
які носять позначення СЕ на підставах Постанови (ЄС) № 305/2011, мають 
залишатися незастосованими. Для таких виробів особливо не можна ви-
магати жодних підтверджень щодо придатності для застосування та підтвер-
джень про відповідність.

Орган будівельного нагляду скоріше має у окремих випадках із врахуванням 
матеріальних вимог § 16b приймати рішення щодо того, чи у конкретних ви-
падках є необхідність в заходах, які призначаються на підставах порядку, за 
яким слідкує відповідний Державний орган (наприклад, припинення робіт).

До § 17
§ 17 вже не регулює позитивно та остаточно, які будівельні вироби можуть 
застосовуватися (див. вище § 16b), а тільки регулює ті випадки,  у яких вима-
гається Підтвердження щодо придатності для застосування.

 До Абзацу 1
Тут регулюється, у яких випадках  та які вимагаються Підтвердження щодо 
придатності для застосування, які вказано у §§ 18 – 20 (Загальний допуск 
будівельного нагляду, Загальний протокол перевірки будівельним наглядом, 
Згода у окремому випадку). Тому вилучається Абзац 3 (старий). Припис § 85a 
Абз. 1 містить повноваження виконати конкретизацію вимоги до будівельної 
конструкції в рамках Адміністративного припису за допомогою Технічних бу-
дівельних положень.

До Пункту 1
Підтвердження про придатність для застосування вимагається, якщо не іс-
нує Технічного будівельного положення та Загальновизнаного технічного 
правила.

До Пункту 2
Підтвердження про придатність для застосування вимагається також, якщо 
є істотне відхилення від Технічного будівельного положення, оприлюдненого 
на підставі § 85a Абз. 2 Пункту 3.

До Пункту 3
Ця регулювальна норма відповідає у поєднанні з § 85 Абз. 4a старому § 17 
Абзацові 4. 

 До Абзацу 2
Абзац 2 містить два винятки, які відносяться до випадків, які регулює Аб-
зац 1. Абзац 2 Пункт 1 роз’яснює, що Підтвердження про придатність для 
застосування не вимагається, якщо існує Загальновизнане правило техніки, 
навіть, якщо виріб від нього відхиляється. Тоді такий виріб можна застосо-
вувати на підставі §§ 16b. Згідно з Пунктом 2 загалом Підтвердження про 
придатність для застосування не вимагаються для виробів, які мають тільки 
підпорядковане значення для виконання вимог цього Закону або на підста-
вах цього Закону.

 До Абзацу 3
У передбаченому тут Переліку можуть бути вказані вироби, для яких не іс-
нує ні Технічних будівельних положень, ні Загальновизнаних правил техніки 
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та які не мають значення для виконання вимог згідно з § 3 (до цього часу - 
Перелік C). Крім того, у цей перелік може бути включено будівельні вироби, 
які мають значення для виконання вимог згідно з § 3, для яких існують За-
гальновизнані правила техніки (також і якщо вони від цих правил у певних 
випадках відхиляються) та які покриваються у достатній мірі іншими серти-
фікаційними / допусковими системами (до цього часу – «інші будівельні виро-
би»). Цей Перелік має служити учасникам будівництва для цілей з’ясування.

До § 18
 До Абзацу 1

З § 17 Абз. 1, як результат, виходять відомості, за яких передумов вимага-
ється Підтвердження про придатність для застосування. На цю регулюваль-
ну норму тут іде конкретизаційне посилання. У решті положень даний припис 
залишився незмінним.

До § 19
 До Абзацу 1

Абзац 1 стосується виробів, для яких не існує Технічних будівельних поло-
жень або Загальновизнаних правил техніки або такі існують, але не для всіх 
вимог і які з огляду

на ці вимоги можна оцінити згідно з Загальновизнаними методами перевірки 
і випробувань (до цього часу – BRL («Перелік будівельних правил») A Частина 
2 розділ 2). Пункт 1 (старий) вилучено, тому що вироби, які не мають значен-
ня для виконання вимог згідно з § 3, згідно з § 17 Абз. 2 Пунктом 2 не потре-
бують Підтвердження про придатність для використання.

Зміна у Реченні 2 є наслідком заміни переліків будівельних правил Адміні-
стративним приписом.

 До Абзацу 2
§ 18 Абз. 3 визначає, що Німецький інститут будівельної техніки (DIBt) може 
для перевірок та випробувань з метою видачі допусків визначати експерт-
ні організації та організацій-виконавців. Ця регулювальна норма не пе-
реноситься на процедуру видачі Загального акту перевірки будівельним 
наглядом, тому що організація, що виконує завдання загального протоколу 
перевірки будівельним наглядом (abP (нім.)) може бути призначеною як така, 
тільки, якщо вона може проводити певні випробування і види перевірки. У 
зв’язку з цим, залучення Німецького інституту будівельної техніки є таким, 
яке вийшло із вжитку. Вилучення вказівки на § 18 Абз. 3, відповідно, є необ-
хідним коригуванням теперішнього тексту Закону.

До § 20
З § 17 Абз. 1, як результат, виходить з положення про те, за яких передумов 
вимагається Підтвердження про придатність для застосування. На цю регу-
лювальну норму тут робиться конкретизаційне посилання.

Дотеперішні Пункти 1 – 2 посилаються на правові акти ЄС. Відповідно до право-
чинства СЄС (Європейсткого суду) це виходить з-під повноважень регулювання 
національного законодавчого органу; у зв’язку з цим вилучення є обов’язковим.

Дотеперішній Пункт 3 може бути вилучено, тому що передумови для видачі 
Підтвердження про придатність для застосування вже остаточно вказано у § 
17 Абз. 1. Решта змін мають редакційний характер.

До § 21
§ 21 містить регулювальні норми для Підтвердження про відповідність. Це по-
няття замінює поняття «Доведення відповідності». Таким чином приймається 
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формулювання, яке багаторазово застосовувалося у тексті, – «Підтверджен-
ня про відповідність» та робиться чіткіше термінологічне відмежування від 
назви «Доведення відповідності».

 До Абзацу 1
Абзац 1 регулює, у яких випадках вимагається Підтвердження про відповід-
ність, у якому перелічено технічні специфікації, за допомогою яких має під-
тверджуватися відповідність.

 До Абзацу 2
Абзац 2 з’ясовує, що Підтвердження відповідності Технічним правилам 
завжди відбувається за допомогою Декларації про відповідність, яку надає 
Виробник. У випадках, визначених § 22 Абз. 1, Виробник, правда, може цю 
Декларацію подати, якщо йому було видано Сертифікат. Також і тоді, все ж, 
Виробник декларує за допомогою розміщення Значка відповідності згідно з 
Абзацом 3 не тільки те, що йому надано Сертифікат, а те, що виріб відпо-
відає технічним правилам. Таким чином наголошується відповідальність Ви-
робника за забезпечення відповідності.

 До Абзацу 3
У зв’язку з новим формулюванням у Абз. 2 другу альтернативу (Сертифікат 
відповідності) у Абзаці можна вилучити

 До Абзацу 3 (попередньої редакції)
Зміст Абзацу 3 (попередньої редакції) тепер міститься у § 16a Абз. 2 Речення 
2.

До § 22
 До Абзацу 2

У випадку прийняття посилання на Технічні будівельні положення згідно з § 
85a мова йде про редакційну наслідкову зміну.

 До Абзацу 3
Абзац 3 регулює, що у певних випадках у Приписі про відповідальність згід-
но з § 85a або у Підтвердженні про придатність для використання можна 
передбачати сертифікацію як передумову для подачі Декларації про відпо-
відність. За змістом цей припис у решті положень відповідає § 22 Абз. 2 Ре-
ченням 1 і 4 (старим).

 До Абзацу 4
Абзац 4 містить регулювальну норму для несерійних виробів, яка містилася 
до цього у § 22 Абз. 2 Реченні 3 (старому).

До § 23 
§ 23 зараз носить назву «Сертифікація», тому що вона вже більше не слу-
жить самому підтвердженню відповідності, а тільки є передумовою для по-
дачі Виробником Декларації про відповідність.

 До Абзацу 1
У Абзаці 1 відповідно виконується з’ясування, що отримувачем сертифікатів 
є Виробник, який зі своєї сторони на цій підставі декларує відповідність.

У Пункті 1 поняття «керівних технічних правил» було замінено на точніше 
формулювання «Технічні будівельні положення згідно з § 85a Абз. 2».

 До Абзацу 2
Тут також поняття «керівних технічних правил» було замінено на точніше 
формулювання.
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До § 24
У випадку змін до § 24 Речення 1 Пунктів 2 – 6 мова йде про відповідні ре-
дакційні зміни.

До § 25
 До Абзацу 1

Тут регулювальна норма відповідає регулювальній нормі § 17 Абз. 5 (попере-
дньої редакції). У Реченні 1 було тільки викреслено слова «згідно з Абзацом 
1 Пунктом 1». Це забезпечує відповідність змінам у приписі, на який робить-
ся посилання. Стосовно виробів, позначених значком CE, не можна ставити 
жодних національних вимог до компетентності та досвіду у виробництві або 
оснащенні особливими пристроями чи пристосуваннями. Тому § 16c Речення 
2 оголошує приписи стосовно будівельних виробів, позначених значком CE, 
§ 25 Абз. 1 Речення 1 як такі, що не є придатними для застосування. Вставка 
«Речення 1 Пункт 6» в кінці Речення 1 служить конкретному співвіднесенню 
§ 24. Зміна в змісті з цим не пов’язується.

 До Абзацу 2
Вставка «Речення 1 Пункт 5» в кінці Речення 1 служить конкретному спів-
віднесенню § 24. Зміна в змісті з цим не пов’язується. За допомогою до-
повнювального останнього Півречення з метою забезпечення ясності має 
вказуватися на те, що особлива ґрунтовність та сумлінність у встановленні, 
транспортуванні, експлуатації або чищенні будівельних виробів, позначених 
значком CE може вимагатися тільки, якщо Європейська постанова про буді-
вельні вироби (BauPVO) щодо цього не містить жодних пояснень. Згідно зі 14 
Абз. 3 Європейської постанови про будівельні вироби (BauPVO) про це мають 
відповідно турбуватися продавці, доки відповідний будівельний виріб знахо-
диться у сфері їх відповідальності.

До § 53
 До Абзацу 1

Нове Речення 4-3 з’ясовує, що відповідальність за виклад та доведення до-
тримання вимог згідно з § 3 лежить на Власникові будівництва. Якщо відпо-
відно вимагаються дані щодо застосовуваних будівельних виробів, Власник 
будівництва має забезпечувати наявність напоготові відповідних документів. 
Для будівельних виробів, які згідно з Європейською постановою про будівель-
ні вироби (BauPVO) носять позначення CE, це є відповідно до нового Речення 
4 Декларацією можливостей виробу. Забезпечення наявності Декларації мож-
ливостей виробу може також відбуватися в електронній формі. У решті випад-
ків мають подаватися Підтвердження, які  визначаються § 17, а якщо вони не 
вимагаються, тоді мають надаватися придатні відповідні підтвердження. Сто-
совно цього детальніші рамкові умови мають встановлюватися Технічними бу-
дівельними положеннями. 

До § 55
 До Абзацу 1

Деталі § 53 Абз. 1 є відповідно чинними для підприємств (підприємців, 
підрядників).

До § 67
Зміна в Абзаці 1 є редакційною правкою.

До § 76
 До Абзацу 7

Зміна в Абзаці 7 є редакційною правкою.
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До § 78
Зміна є редакційною правкою.

До § 79
 До Абзацу 1

Пункти 3 і 4 було відредаговано

До § 81
 До Абзацу 4

Доповнення з’ясовує, що в рамках адміністративного нагляду за будівни-
цтвом має також забезпечуватися ознайомлення з документацією про за-
стосування будівельних виробів, які носять позначення CE. З огляду на 
Декларацію можливостей виробу може також забезпечуватися ознайомлен-
ня з електронним варіантом.

 До Абзацу 5
Абзац 5 покликаний підсилювати співпрацю між Органом будівельного наг-
ляду та Органом нагляду за ринком. Тому про систематичні порушення, які 
встановлено у рамках адміністративного нагляду за будівництвом, має по-
відомлятися Органові, який відповідає за нагляд за ринком. Наприклад, це 
може бути у випадку помилкових даних у Декларації можливостей виробу.

До § 84
 До Абзацу 1

Пункти 8 – 10 є відповідними редакційними правками.

У Пункті 11 § 53 Абз. 1 Речення 4 та § 55 Абз. 1 Речення 3 виносяться за ду-
жки. Вони стосуються обов’язку у випадку будівельних виробів, які носять 
позначку СЕ, щодо того, що слід тримати напоготові Декларацію можливо-
стей будівельних виробів.

До § 85
 До Абзацу 1

Зміна в Абзаці 1 є відповідною редакційною правкою.

 До Абзацу 4 Пункту 1
Тут мова йде про відповідні редакційні зміни з огляду на нове запроваджене 
поняття Дозволу на метод будівництва у § 16a.

 До Абзацу 4a
§ 85 Абз. 4a містить уповноваження для Вищого органу будівельного нагля-
ду видавати Розпорядження (Постанови), яке раніше містилося  в § 17 Абз. 
4, яке охоплює як методи будівництва, так і будівельні вироби. Воно з точки 
зору систематики тут є більш відповідним, тому що у § 85, наскільки це мож-
ливо, охоплює всі повноваження щодо видавання розпоряджень і постанов 
та тому, що таким чином можна створити одне єдине уповноваження для ви-
давання Розпоряджень і Постанов для методів будівництва та будівельних 
виробів,  регламентованих в різних розділах.

Припис дає можливість в рамках Підтверджень у сенсі будівельного нагляду 
посилатися на вимоги інших правових приписів, які це чітко передбачають.

До § 85a
§ 85a створює базу уповноваження для прийняття Технічних будівельних 
положень. У цих Технічних будівельних положеннях відображено як Технічні 
правила, які до цього містилися у Переліку Технічних будівельних положень, 
так і ті Технічні правила, які до цього були у Переліках будівельних правил.
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 До Абзацу 1
Абзац 1 Речення 1 в першу чергу формулює Предмет Технічних будівельних 
положень, а саме виконує конкретизацію вимог згідно з § 3.

Речення 2 відповідає § 3 Абз. 3 Реченню 1 (старому)

Речення 3 відповідає § 3 Абз. 3 Реченню 3 (старому).

 До Абзацу 2
У зв’язку з причинами конституційного права у засадах уповноваження ма-
ють бути достатньою мірою визначені зміст, цілі та обсяги Адміністративно-
го припису. Тому Абзац 2 містить детальні задані умови щодо того, які види 
регулювальних норм може бути включено у Адміністративний припис. По-
силання на недержавні технічні правила і надалі залишається допустимим 
і в сенсі лаконічного оформлення Технічних будівельних положень і навіть 
бажаним; але, із врахуванням принципу пропорційності регулювальні норми 
можуть виконуватися також і у інший спосіб, а саме у зв’язку з предметами, 
вказаними у Пунктах 1 – 6.

У сфері застосування Європейської постанови про будівельні вироби 
(BauPVO) регулювальні норми з метою Підтвердження придатності будівель-
них виробів для застосування, а також Декларації про відповідність щодо 
додаткових національних вимог є неприйнятними. У зв’язку з цим Пункти 4 і 
5 не можуть застосовуватися для будівельних виробів, які носять позначен-
ня СЕ на підставах Постанови (ЄС) № 395/2011.

У визначенні процедур для встановлення можливостей будівельних виробів 
слід у відповідних випадках враховувати Статтю 8 Абзац 6 Європейської по-
станови про будівельні вироби (BauPVO). Відповідно до цього держави-чле-
ни ЄС приводять у відповідність з гармонізованими нормами процедури, які 
вони застосовують у своїх вимогах до будівельних конструкцій, а також інші 
національні правила у зв’язку з істотними ознаками будівельних виробів.

В решті випадків є чинними регулювальні норми для всіх будівельних виро-
бів, незалежно від того, чи вони є гармонізованими, чи ні.

До Пункту 1
Регулювальні норми можуть в першу чергу служити конкретизації вимог до 
будівельної конструкції, а саме у зв’язку з із будівельною спорудою в ціло-
му або у зв’язку з її частинами. На підставі Пункту 1 там, де це вимагаєть-
ся, вимоги до будівельних конструкцій в цілому або до їх частин мають бути 
описаними так точно, щоб той, хто застосовує правові норми (Власник бу-
дівництва/Підприємство (Підприємець)) на основі цього опису міг обрати від-
повідний будівельний виріб. При цьому у випадку конкретизацій на підставі 
Пункту 1 мова йде про абстрактно-генеральні регулювальні норми, а не про 
такі, які є пов’язаними з конкретним будівельним наміром (будівництвом).

Відмежовуючись від § 85 Абз. 1 Пункту 1, який загалом дозволяє детальні-
ше визначення загальних вимог §§ 4 – 48 за допомогою Правового розпо-
рядження (Постанови), цей припис є націленим тільки на те, щоб дозволити 
конкретизацію базових вимог, які є необхідними для того, щоб застосовувач 
правових норм міг розпізнати, які можливості та завдання має реалізовува-
ти певний будівельний виріб у конкретній ситуації застосування.

До Пункту 2
Пункт 2 створює підстави для вимог до планування (проектування), замірів 
(вимірювання) та конструкції будівельних споруд та їх частин. Регулювальна 
норма не охоплює вимоги до планування (проектування), замірів (вимірювання) 
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та конструкції, які є взаємопов’язаними із застосуванням конкретних 
будівельних виробів. Для них існують спеціальні підстави до уповноваження у 
Підпункті a).

До Пункту 3
У Пункті 3 охоплено підстави до уповноваження щодо всіх тих регулюваль-
них норм, безпосередньо і посередньо є мають відношення до будівельних 
виробів.

До Пункту 3a)
Це підстави для уповноваження щодо вимог до  планування (проектування), 
замірів (вимірювання) та конструкції, які є пов’язаними із застосуванням кон-
кретних будівельних виробів. Особливо на цих підставах можуть описувати-
ся альтернативні конструктивні

заходи, у випадку виконання яких у конкретній ситуації застосування можна 
відмовитися від того, щоб будівельний виріб відповідав вимогам з огляду на 
певні можливості і завдання.

До Пункту 3b)
На основі цих підстав для уповноваження можна встановити, які ознаки, не-
обхідні для конкретного цільового призначення, пов’язані з виконанням ви-
мог згідно з § 3 Реченням 1, має мати будівельний виріб, щоб відповідати 
певному цільовому призначенню. Ці ознаки мають логічно виходити з вимог 
до будівельної конструкції і це логічне виведення має бути зрозумілим тому, 
хто застосовує правові норми.

Необхідні ознаки можуть особливо логічно виходити із присутності або непри-
сутності впливів на певні будівельні споруди або на їх частини; ці впливи можуть 
логічно виходити з кліматичних, геологічних, географічних, фізичних, хімічних 
або біологічних рамкових умов. І навпаки, певні ознаки можуть виникати з огля-
ду на вплив, який будівельна конструкція або її частини справляють на оточення.

До Пункту 3c)
На основі цих підстав для уповноваження можуть визначатися контрольні і 
випробувальні процедури для визначення можливостей будівельного виро-
бу з огляду на ознаки, які для конкретного цільового призначення пов’язані 
з виконанням вимог згідно з § 3 Реченням 1. Встановлення контрольних та 
випробувальних процедур має вирішальне значення для того,  щоб можли-
вості, задекларовані на основі контрольних випробувальних процедур, були 
порівняльними, відповідними, подібними.

До Пункту 3d)
На основі цих уповноважувальних підстав застосування певних будівельних 
виробів для певного цільового призначення може дозволятися або заборо-
нятися, тому що з точки зору ознак будівельного виробу, які для конкрет-
ного цільового призначення є пов’язаними із виконанням вимог згідно з § 
3 Реченням 1, та з точки зору вимог до будівельної споруди чи до частини 
будівельної споруди логічно виходить, що будівельний виріб є у своїй основі 
придатним або непридатним для такого призначення.

До Пункту 3e)
Пункт 3e) переводить регулювальну норму колишнього § 17 Абз. 7 у нову 
регулювальну модель. На основі цього припису у випадках, у яких у нор-
мах, особливо у гармонізованих нормах встановлюються ступені і кате-
горії, можна визначити, який ступінь або категорія має бути для певного 
цільового призначення.
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До Пункту 3f)
Відповідно до Пункту f) для конкретного будівельного виробу у зв’язку з кон-
кретним цільовим призначенням може бути передбачено, щодо яких ознак, 
які для конкретного цільового призначення є пов’язаними з виконанням ви-
мог згідно з § 3 Реченням 1, Виробник має надавати інформацію (деклара-
цію) про можливості виробу. Крім того, можуть бути вислови про те, який 
характер має мати ця можливість виробу, щоб виріб можна було застосову-
вати для конкретного цільового призначення.

До Пункту 4
З причини цієї засади уповноваження у Адміністративному приписі у редак-
ції § 16a Абз. 3 Речення 2 або § 19 Абз. 1 Речення 2 із вказуванням керівних 
технічних правил повідомляється (оприлюднюється), які методи будівництва 
потребують тільки Загального протоколу перевірки Будівельним наглядом.

До Пункту 5
На основі Пункту 5 можуть регулюватися передумови для подачі Декларації 
про відповідність, і чи у зв’язку з цим вимагається залучення контрольно-ви-
пробувальної організації чи установи (§ 22 Абз. 2) або чи має бути проведе-
ною сертифікація (§ 22 Абз. 3).

До Пункту 6
На основі цієї уповноважувальної підстави можуть виконуватися задані ви-
моги до змісту та форми технічної документації, яка складається для буді-
вельного виробу. Особливо може бути передбачено, що можна або слід 
надати інформацію про застосовувані методи перевірки (контролю випро-
бування), про контрольно-випробувальні інституції, про частоту перевірок 
(контролю, випробувань), про внутрішній технічний контроль. Можуть також 
надаватися обов’язкові або рекомендовані зразки  технічної документації та 
особливо документації для декларування можливостей виробів.

 До Абзацу 3
Технічні будівельні положення мають мати структуру розділів, відповідну ба-
зовим вимогам згідно з Додатком I Європейської постанови про будівель-
ні вироби (BauPVO). Вже цим самим поділом має забезпечуватися ясність 
щодо того, які технічні будівельні положення призначені для яких законодав-
чих вимог до будівельної конструкції. Цей припис, правда, не має обов’язко-
вої форми.

Як виняток, особливо з причин меншої зарегульованості може пропонувати-
ся обрати іншу структуру поділу документу; таку можливість треба надавати.

 До Абзацу 4
Абзац 4 містить підстави для уповноваження щодо встановлення передба-
ченого у § 17 Абз. 2-3, переліку виробів, які не потребують Підтвердження 
придатності для застосування. Це вироби, які розглядалися до цього часу як 
інші будівельні вироби, або які вказано у Переліку C.

До Абзацу. 5
Абзац 5 ставить Німецькому інститутові будівельної техніки завдання щодо 
оприлюднення Технічних будівельних положень. При цьому чітко передбаче-
но, що Технічні будівельні положення слід прийняти як Адміністративний при-
пис. Цим з’ясовується правовий характер Технічних будівельних положень, 
при чому у випадку Адміністративного припису мова йде про Адміністратив-
ний припис, який конкретизує норми. Таким Адміністративним приписам у 
сфері екологічного та технічного права Федеральний адміністративний суд 
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надає обов’язкової сили у судовій процедурі, якщо вони враховують «вимоги 
вищого рангу» та «оцінки, які робить Закон”, якщо вони виникли внаслідок 
ґрунтовної процедури із залученням технічного та наукового знання справи, 
та не відстали від наукового та технічного прогресу (Федеральний адміні-
стративний суд BVerwGE 107, 338, 341).

Для того, щоб забезпечити відповідність вимогам Федерального адміністра-
тивного суду до нормоконкретизуючого Адміністративного припису, мають 
виконуватися строгі процедурні вимоги, з одного боку, щодо участі зацікав-
лених та компетентних кіл фахівців, а з іншого боку, щодо форми оприлюд-
нення. У випадку залучення передбачено, що Німецький інститут будівельної 
техніки перед прийняттям Адміністративного припису має заслухати залу-
чені кола фахівців, а також має досягти згоди Вищого органу будівельного 
нагляду. Що ж стосується оприлюднення, то для Адміністративного припису, 
оприлюдненого Німецьким інститутом будівельної техніки, із Законодавства 
Федеральної землі Берлін як суб’єкта права мають бути виконані  достатні 
процедурні вимоги.

Згідно з Реченням 2 Адміністративний припис є чинним як Адміністратив-
ний припис Федеральної землі, якщо Вищий орган будівельного нагляду не 
прийняв жодного іншого Адміністративного припису. Метою є досягнення 
спрощення Технічних будівельних положень Федеральних земель. Крім того, 
це дозволяє Федеральним землям стрункішу реалізацію та також відкриває 
можливість відхилятися від типового

припису, при чому обсяг відхилення поставлено під розгляд Федеральних 
земель. У зв’язку з тим, що передбачено, що перед оприлюдненням Типо-
вого припису має проводитися заслуховування залучених кіл фахівців, за-
безпечено те, що ці кола залучених фахівців у попередній процедурній стадії 
в рамках заслуховування можуть виконати роботу для території всієї Феде-
рації. Якщо Вищий орган будівельного нагляду не відхиляється від Типового 
припису, у Федеральній землі не мусить проводитися процедура заслухову-
вання та нотифікації (повідомлення).

До § 87
 До Абзацу 4

Із набранням чинності Законом відпадає правове підґрунтя видачі для буді-
вельних виробів із позначкою СЕ Загальних допусків будівельного нагляду 
та нанесення Значка «В (укр.)» («Ü»). орган будівельного нагляду від моменту 
набрання чинності вже не може вимагати для будівельних виробів з позна-
ченням СЕ жодного Підтвердження про придатність для застосування / Під-
твердження про відповідність.

 До Абзацу 5
Абзац 5 передбачає, що Підтвердження про придатність для застосування, 
видані згідно зі старим правом (законодавством) згідно з новим правом і на-
далі діють як Дозвіл на метод будівництва.

 До Абзацу 6
Правові підстави для визнання контрольних (перевіркових), випробувальних 
та сертифікаційних організацій (установ) (§ 17 Абз. 5, Абз. 6 та § 24 Типо-
вих будівельних норм і правил (редакція листопада 2002 року) було з при-
чин систематики змінено. Випробувальна організація (установа) згідно з § 17 
Абз. 5, а також Контрольна організація (установа) згідно з § 17 Абз. 6 – це 
поняття, які тепер регулюються у § 16a Абз. 6 та Абз. 7 для методів будівниц-
тва, а також у § 24 для будівельних виробів. Визнання організацій (установ), 



Біла книга 2018. Проект Змін до Типових будівельних норм і правил.  Обґрунтування 108

які виконують контроль та випробування в рамках процедури отримання 
Загального протоколу перевірки будівельним наглядом  тепер визначають 
положення § 16a Абз. 3 для методів будівництва та для будівельних виро-
бів – § 24 Пункт 2. У § 24, крім того, регулюються інші організації (устано-
ви) у процедурі Підтвердження відповідності. Тільки з причин спрощення у 
§ 24 і надалі включено організації (установи), пов’язані з методами будівниц-
тва. Матеріально-правові зміни вказаними змінами до Закону не передба-
чаються. Правда, у § 25 Абз. 2 було внесено одне обмеження, обумовлене 
європейським правом. Треба сказати, що це обмеження вже виходить з гар-
монізаційного права, яке діє безпосередньо. Перехідна регулювальна норма 
у § 87 Абз. 6 служить, таким чином, з’ясуванню. Додатковий вислів «у обсязі, 
який регулюється до набрання чинності цим Законом » також служить з’ясу-
ванню. Адже, якщо у процесі переходу Переліку будівельних правил A (на 
який іде посилання у Повідомленнях про визнання у зв’язку з визначенням 
виробу) у форму Адміністративного припису згідно з § 85a за певних обста-
вин також відбудеться і приведення у відповідність у сфері будівельних ви-
робів, то правові невпевненості, пов’язані з цим, мають бути виключені вже 
з самого початку. Крім того, слід уникнути того, щоб особливо Загальні про-
токоли перевірки будівельним наглядом ( abP) і надалі видавалися на осно-
ві Повідомлень про визнання, які вже не відповідають актуальним Технічним 
будівельним положенням згідно з § 85a Абз. 2 Пунктом 4 та Пунктом 5, і у 
певних випадках виходять за їх рамки. Як тільки Адміністративний припис 
згідно з § 85a вперше буде оприлюднено, Повідомлення про визнання, які 
видає державна установа, у зв’язку з  тим, що вони видаються після заслу-
ховування зацікавлених осіб та організацій, мають бути пристосованими до 
нової правової ситуації. Заяви, подані згідно зі старим правом, мають діяти 
як Заяви також і згідно з новим правом.
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1. Передмова

Цей розділ містить пропозицію щодо реорганізації архітектурно-будівельного 
нагляду в Україні. Вoна є складовою частиною комплексного пакету пропозицій 
щодо реформування. Сюди належать три ключові елементи, які повинні замінити 
існуючу систему регулювання включно з Державними будівельними нормами (ДБН):

1. Проект закону про просторове планування (останнє слухання в Мін-
регіоні 8 листопада 2017 р.);

2. Типові будівельні норми і правила федеральних земель Німеччини 
(пропозиція щодо оптимізації ДБН);

3. Ця пропозиція щодо ключових питань реорганізації архітектурно-бу-
дівельного нагляду в Україні.

Всі вище зазначені пропозиції є нашим внеском на виконання Меморандуму про 
співробітництво щодо розробки та реалізації концепції публічного управління у 
галузі будівництва, підписаного 21 листопада 2017 року в МІНРЕГІОНІ, а також 
пропозиції щодо комплексної та узгодженої реформи містобудівного законодавства 
та пов’язаних з ним норм. Положення цього розділу надають роз’яснення щодо 
методів та повноважень майбутньої, врегульованої у відповідності до правових 
норм ЄС української системи архітектурно-будівельного нагляду, що забезпечить 
надійну та прозору правову базу для державних та приватних інвесторів. 

Така надійна правова база є центральною умовою для стимулювання економічного 
зростання та інвестицій. Вона буде функціонувати в тому випадку, якщо закони, що 
пропонуються у Білій книзі (Проект закону про просторове планування та Типові 
будівельні правила і норми), будуть підтримані більшістю. Отже, текст документу – 
це не проект постанови, а роз’яснення того, яким чином повинні бути врегульовані 
завдання. 

Пропозиція розроблена експертами проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні». 
Проект фінансують Федеральне міністерство економічного співробітництва та 
розвитку Німеччини (BMZ) та Державний секретаріатом з економічних питань 
Швейцарської Конфедерації (SECO), а виконують його німецька урядова компанія 
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» та Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України.

Інтегрований розвиток міст в Україні

Київ, лютий 2018 року
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2. Будівельний нагляд: повноваження 
та процедури

У Білій книзі, що була передана на розгляд Мінрегіону у червні 2017 року, 
окреслені ключові інструменти, повноваження та методи для комплексної та 
докорінної реформи містобудівного законодавства та підпорядкованих органів 
виконавчої влади (див. нижче витяг з Білої книги, сторінки 37-38). Під час слухання, 
організованого Мінрегіоном у листопаді 2017 року, новий запропонований проект 
комплексного закону отримав схвалення більшості зацікавлених сторін. 

У Білій книзі розрізняють три наступні центральні форми будівельного розвитку 
міст:

(1) Міське планування, планування міського розвитку, інтегрований 
розвиток міст;

(2) Генеральне планування;

(3) Дозвільна процедура та архітектурно-будівельний нагляд. 

У нашому контексті мова йде про третю галузь, а саме дозвільну процедуру та 
контроль за конкретним будівництвом. Вирішальне значення при цьому мають 
механізм правового регулювання, детально описаний у Проекті нового закону про 
просторове планування, а також у Будівельних нормах і правилах, та регламентовані 
в цих документах повноваження, права та обов’язки адміністративних органів. 

2.1. Правове регулювання будівельного нагляду

2.1.1 Генеральне планування

Плани забудови, які ухвалюються громадами на основі Будівельного кодексу, є 
найважливішою зобов’язуючою основою для надання будівельних дозволів. 
Якщо план забудови відсутній, то Будівельний кодекс містить змістовні положен-
ня, яких має дотримуватися орган будівельного нагляду при наданні дозволу 
на реалізацію будівельного проекту (напр., якщо йдеться про забудову прогалин 
між будинками, або  про будівельні проекти поза межами населених пунктів (т.зв. 
зовнішня зона).   

Розробка генерального плану будівництва є завданням органів місцевого 
самоврядування. Тобто відповідні рішення ухвалюються місцевою (міською чи 
селищною) радою. Для цього існує такий правовий інститут (правовий інструмент) 
як статут громади. Такий статут розробляється громадою.

2.1.2 Будівельні норми та правила (Будівельний порядок)

Вид та спосіб оформлення будівель врегульований у Будівельних нормах та правилах 
(Будівельному порядку). При цьому йдеться про правові норми, які стосуються 
громадського порядку та безпеки і мають довгу традицію, що сягає 19 століття. 
Застосування цих норм є важливим, оскільки в Будівельних нормах та правилах, у 
першу чергу, йдеться про питання безпеки будівельних споруд і захист людей від 
небезпек, які можуть бути з ними пов’язані. До цього додаються положення щодо 
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належного оформлення будівель і уникнення негативних впливів на сусідів та 
спільноту (від емісійних до естетичних впливів). Крім того, у Будівельних нормах 
та правилах врегульовані повноваження органів виконавчої влади та виписані 
адміністративні процедури, насамперед, процедура надання будівельного дозволу та 
проведення репресивних заходів органом будівельного нагляду (в разі виникнення 
загрози для людей, чи в разі настання неправомірних ситуацій).   

Будівельні правила та норми (напр. Типові будівельні норми та правила, див. нижче) 
містять, серед іншого, положення обов’язкової юридичної сили щодо:

a) доступу до земельної ділянки, що знаходиться під забудовою,

b) вимог до облаштування та проведення будівництва (стійкість,  
протипожежна безпека та ін.),

c) вимог до будівельних матеріалів (імплементація директив ЄС),

d) протипожежної безпеки (стелі, брандмауер та ін.),

e) евакуаційних шляхів (перший та другий евакуаційні шляхи, необ-
хідні проходи та ін.),

f) вимог до технічного устаткування будівлі (котли опалення, ліфти, 
водопостачання та водовідведення та ін.),

g) вимог до квартир і соціальних приміщень, а також безбар’єрного 
будівництва тощо.

Ні громада, ні органи будівельного нагляду не можуть відхилятися від цих законо-
давчих положень. Тобто, Будівельні норми та правила, а також їхнє застосуван-
ня не є предметом регулювання органів місцевого самоврядування. В даному 
випадку йдеться про виконання органами будівельного нагляду державних 
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законів (використовуючи фахову термінологію: виконання «завдань делегованого 
впливу», тобто коли районна чи міська адміністрація виконують державні функції). 
Орган будівельного нагляду зобов’язаний дотримуватися цих норм законодавства. 
Керівник місцевої адміністрації (голова районної чи міської ради) не має права звіль-
няти від виконання цих законодавчих положень. 

У разі неналежного (помилкового) застосування положень цього законодавства 
може наступати відповідальність органу будівельного нагляду. 

Орган будівельного управління, перевіряючи окремі випадки, має певний вільний 
простір для тлумачення законодавства, який утім повинен заповнюватися прави-
лами юридичного тлумачення абстрактно сформульованих параграфів законо-
давства; рішення щодо тлумачення законодавства можуть перевірятися органом 
будівельного нагляду, а пізніше адміністративним судом і скасовуватися ними.   

2.1.3 Типові будівельні норми та правила

Будівельні норми та правила є законом рівня федеральних земель; тобто, кож-
на з 16 федеральних земель Німеччини має свій власний закон, т.зв. Земельний 
закон про будівельні норми та правила. Але існують Типові будівельні норми та пра-
вила, узгоджені між федеральними землями, які використовуються ними для свого 
розробки власного законодавства. В основі цього тексту знаходяться положення 
Типових будівельних норм та правил. 

2.1.4 Органи державного управління та адміністративні процедури

У відповідності до німецької адміністративної системи будівельний нагляд є пов-
новаженням районних та міських адміністрацій, якщо це міста регіонального під-
порядкування (як правило, це міста з понад 100 000 мешканців). Існують деякі 
винятки, коли великим містам районного підпорядкування також може делегувати-
ся функція будівельного нагляду, якщо вони подають відповідну заявку і мають до-
статню кількість  фахівців (серед іншого, інженерів-будівельників). Райони або міста 
регіонального підпорядкування є т.зв. «нижчими органами будівельного нагляду». 
Вони здійснюють усі оперативні завдання у сфері будівельного нагляду. Тобто, рі-
шення по окремих випадках ухвалюються саме районними адміністраціями або ад-
міністраціями міст регіонального підпорядкування. Вони, у свою чергу, підлягають 
нагляду т.зв. «органів будівельного нагляду наступного адміністративного рівня», які 
можуть надавати вказівки і ухвалюють рішення щодо суперечок у разі ухвалення 
негативних рішень (відповідний окремий адміністративний рівень є не у всіх феде-
ральних землях).  

Міністерства будівництва федеральних земель є т.зв. «вищими органами будівель-
ного управління» і відповідають за ухвалення розпоряджень. Загальні вимоги до бу-
дівельних споруд у відповідності до § 3 Типових будівельних норм та правил можуть 
бути конкретизовані Технічним будівельним регламентом, положення якого підляга-
ють урахуванню. В якості Технічного будівельного регламенту можуть використову-
ватися норми DIN, хоча все більшого поширення набувають норми DIN-EN, тобто ті 
норми, які були розроблені Європейською організацією нормування CEN шляхом 
співробітництва з національними організаціями нормування європейських країн, 
і які врешті були запроваджені в цих країнах. Від регулювань у сфері проектуван-
ня, вимірювання та виконання, що містяться в Технічному будівельному регламенті, 
можна відхилятися, якщо інше рішення дозволяє в повній мірі виконати відповідні 
законодавчі вимоги, і таке відхилення не виключається Технічним будівельним рег-
ламентом. Тут діє наступний принцип: лише ті технічні правила можуть впроваджу-
ватися в якості Технічного будівельного регламенту, які є необхідними для виконання 
вимог Будівельних норм та правил у відношенні до будівельних споруд, будівельних 
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матеріалів, інших будівельних систем та устаткування. Органи будівельного нагляду, 
діючи в рамках свої рішень щодо тлумачення нечітких правових понять, можуть та-
кож застосовувати також визнані технічні правила, які не відносяться до Технічного 
будівельного регламенту. Таким чином, Технічний будівельний регламент не має юри-
дично зобов’язуючої сили, але служить доказом для виконання законодавчих вимог 
Будівельних норм та правил. Німецький Інститут будівельних технологій, проводячи 
слухання з районами-учасниками, оприлюднює Технічний будівельний регламент.  

3. Сфери завдань органів будівельного 
нагляду

Органи будівельного нагляду мають здебільшого дві сфери завдань: 1) вони нада-
ють дозволи на будівництво; 2) вони можуть перевіряти виконання державно-пра-
вових регулювань та вимог, а також належне виконання обов’язків особами, що 
зайняті на будівництві.  Загальна перевірка та контроль за безпекою існуючих буді-
вель органами будівельного нагляду не здійснюються. Цей обов’язок покладається 
на оператора чи власника будівельної споруди.   

3.1. Будівельний дозвіл

Спорудження, зміни та зміни цільового призначення будівель  потребують будівель-
ного дозволу, якщо не діють винятки (насамперед, у випадку простих будівельних 
споруд). Для отримання будівельного дозволу до органу будівельного нагляду пода-
ється заявка. Форма та зміст заявки врегульовуються Типовими будівельними нор-
мами та правилами; крім того, вони встановлюють, яка будівельна документація має 
подаватися заявником. Орган будівельного управління залучає при цьому громад-
ськість, інші державні установи та сусідів. Наприкінці цієї процедури постає пись-
мове повідомлення-рішення щодо заявки на будівництво. Якщо воно є позитивним, 
то будівельний дозвіл зберігає свою чинність протягом трьох років; перед початком 
будівництва заявник має виконати ще деякі процедурні вимоги. Якщо повідомлен-
ня-рішення є негативним, то заявник може подати заперечення; якщо це запере-
чення відхиляється, то відкривається шлях до адміністративного судочинства. 

3.2. Будівельні норми та правила. Попередження небезпек

Орган будівельного нагляду може перевіряти виконання державно-правових регу-
лювань та вимог, а також належне виконання обов’язків особами, що зайняті на бу-
дівництві. З цією метою він може вимагати надання документації від забудовників, 
проводити самостійні дослідження (напр., брати проби на будівництві), перевіряти 
використані будівельні матеріали та їхню сертифікацію. Крім того, він може застосо-
вувати заходи проти споруд, що потребують будівельного дозволу, але були спору-
джені без його отримання (т.зв. нелегальне будівництво).  

Від таких випадків слід відрізняти випадки, пов’язані з прямою небезпекою від існу-
ючих будівельних споруд для спільноти. Тут йдеться про втручання органів держав-
ної влади в тих випадках, коли існує пряма загроза для людей (напр., з даху будівлі, 
яка знаходиться в аварійному стані, відпадає цегла і падає проїжджу частину). По-
ряд із органом будівельного нагляду це завдання може виконуватися і загальними 
службами правопорядку району чи громади (раніше: служба місцевої поліції та пра-
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вопорядку). Втручання органів державної влади та застосування належних інстру-
ментів залежить від ступеню небезпеки. Як правило, у таких випадках проводиться 
заслуховування власника будівельної споруди, який зобов’язується вжити захо-
дів для усунення небезпечного стану. Можуть ставитися на вид і застосовуватися 
штрафні санкції. В екстремальних випадках орган державної влади може самостій-
но вживати заходи для усунення небезпечного стану, стягуючи відповідні витрати з 
власника (т.зв. виконання зобов’язання за рахунок відповідальної особи).  

4. Права суб’єктів, інтереси яких порушу-
ються внаслідок помилок державних 
будівельних органів. Відповідальність 
органів державної влади

У німецькій правовій системі помилки органів державної влади в будівельній сфері 
не є предметом страхування. Навпаки, суб’єкти, інтереси яких порушуються (гро-
мадяни, підприємства), мають декілька правових інструментів, спрямованих проти 
неправомірних рішень та дій державних будівельних органів. Ці інструменти перед-
бачають наступні можливості:

1. Подання заперечення на рішення органу державної влади;

2. Подання скарги в порядку службового нагляду;

3. Подання скарги на бездіяльність до адміністративного суду;

4. Подання вимоги до органу державної влади на відшкодування нане-
сеної шкоди, якщо співробітник адміністрації (держслужбовець чи 
співробітник за контрактом) є винним у нанесенні шкоди (т.зв. «мате-
ріальна відповідальність органів державної влади»).  

4.1. Заперечення на рішення органу державної влади

Якщо державний будівельний орган повністю або частково відхиляє заявку (напр., 
на отримання будівельного дозволу), заявник може подавати заперечення (або до 
самого органу влади, або до органу нагляду). Якщо це заперечення відхиляється, то 
заявник може оскаржувати це відхилення в адміністративному суді. 

Суб’єкт, інтереси якого порушуються, має також право на подання заперечення на 
обтяжуюче розпорядження державного будівельного органу (напр., припинення бу-
дівництва без наданого дозволу (т.зв. нелегальне будівництво), або знесення будівлі 
через небезпеку руйнування). Якщо це заперечення відхиляється, то суб’єкт може 
подавати скаргу до адміністративного суду щодо скасування обтяжуючого рішення.

4.2. Скарга в порядку службового нагляду

Якщо громадянин вважає, що дії співробітника органу державної влади порушу-
ють його права, або до нього ставляться неналежним чином, він може звернутися 
із скаргою до керівника цього співробітника. При цьому вимога щодо зміни відпо-
відного рішення чи дії не висувається. Тобто, якщо скарга, подана в порядку служ-
бового нагляду, не задовольняється, то оскарження в адміністративному суді не 
відбувається. Тому цей меч є доволі тупим.
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Витяг з Білої книги: Пропозиції щодо законодавчого та адміністративно- 
правового реформування сфери міського розвитку в Україні, перше 
видання від 15 травня 2017 р., сторінки 37-38:

4.2.2.7. Дозвільна процедура

Процедура: Як правило, виконання будівельних заходів потребує отриман-
ня дозволу. Завдяки цьому Інспекція з будівельного нагляду отримує можли-
вість перевірити відповідність будівельних заходів державному будівельному 
праву до початку їх ви конання. Якщо проект будівництва відповідає вимогам 
будівельного права, виникає законне право вимагати отримання дозволу. При 
цьому план забудови є ключовим моментом державного будівельного права: 
запланований проект будівництва має відповідати вимогам плану забудови. 
Якщо в отриманні дозволу відмовлено, замов ник може подати апеляцію. Якщо 
в апеляції також відмовлено, замовник може подати позов в адміністративний 
суд.

Повноваження: Функція Інспекції з будівельного нагляду – це державна функ-
ція, яка передається районній адміністрації (в Німеччині – це муніципальний 
орган, а недержавний) або ж адміністрації більших за розміром громад. Ця 
функція належить до повноважень адміністрації, за керівництво якої відпо-
відають ландрат (голова районної адміністрації) або міський голова (в деяких 
федеральних землях цю функцію виконує колегіальний орган). Службовець 
технічної служби вищого рівню, яка керує Інспекцією з будівельного нагляду, 
несе власну відповідальність. Міська рада повноважень не має за винятком 
тих випадків, коли є невідповідність плану забудови або взагалі не існує плану 
забудови для території.

Дозвіл на будівництво надається в письмовій формі.

Округ має в Німеччині подвійну функцію: з одного боку, це муніципальний ор-
ган, який несе відповідальність за різні завдання життєзабезпечення (напри-
клад, управління шкільними закладами чи лікарнями), а з іншого – нижчим 
рівнем державної влади.

4.3. Скарга на бездіяльність 

Якщо державний будівельний орган не ухвалює рішення протягом певного визначе-
ного строку, проти нього може подаватися скарга на бездіяльність (як правило, не 
скоріше, ніж через три місяці після подання заявки) з метою ухвалення відповідного 
рішення. Скарга подається до адміністративного суду.

4.4. Матеріальна відповідальність органів державної влади

Органи державної влади несуть у сфері будівельного права значний ризик відпо-
відальності. Випадки, що ними розглядаються, у фактичному та правовому відно-
шенні є часто непростими і тому уразливими для помилок. Через ці помилки для 
громадянина чи підприємства, інтереси якого порушуються, може подекуди виника-
ти суттєва фінансова шкода. 

Органи публічної (державної) влади (тобто, громади чи орган будівельного нагля-
ду) несуть матеріальну відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок помил-
кових дій їхніх співробітників. Передумовою для цього є нанесення шкоди через 
винні дії співробітника. Винні дії існують у трьох формах: по-перше, умисел (тобто, 
свідоме нанесення шкоди), по-друге, груба халатність (тобто, із значним порушен-
ням необхідної ретельності при ухваленні рішення) і по-третє, халатність (тобто, 
дії, які суперечать службовим обов’язкам, чи неналежні дії без грубого порушен-
ня службових обов’язків). У більшості випадків настання відповідальності органів 
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державної влади у сфері будівельного права йдеться про шкоду, нанесену через 
халатні дії. Громадянин чи підприємство, інтереси якого були порушені, висуває 
вимогу на відшкодування до громади або державного будівельного органу, а не до 
діючого співробітника. Правова основа для цього міститься в Конституції (ст. 34 
Основного закону) і в Цивільному кодексі (§ 839). Право вимоги на відшкодування, 
яка подається до громади чи державного будівельного органу, виникає в разі ха-
латних дій тільки тоді, коли суб’єкт, інтереси якого порушуються, не висуває іншої 
вимоги (напр., до продавця земельної ділянки). 

У разі суперечок суб’єкт, інтереси якого порушуються, може подавати скаргу до ци-
вільного суду. 

Розрізняють три групи випадків відшкодування внаслідок винних дій співробітників 
органів державної влади:

4.4.1 Відповідальність громади внаслідок помилок планування 

Відповідальність громад може наставати, в першу чергу, під час складання планів 
забудови. Громада несе відповідальність за помилки при складанні планування, 
якщо суб’єкт, інтереси якого порушуються, покладаючись на чинність плану за-
будови, ухвалює рішення з розпорядження майном, але план потім виявляється 
недійсним. Те саме стосується і випадків, коли при складанні планів забудови були 
недостатньо досліджені можливі ризики (напр., зараження площі планування, що 
призвело до шкоди для будівельного проекту і для людей). Громада, складаючи 
план забудови, зобов’язана запобігати небезпекам для здоров’я, які можуть за-
грожувати майбутнім мешканцям території планування внаслідок властивостей 
ґрунтів і які не могли бути передбачені чи усунуті забудовником. Громада зобов’я-
зана з’ясовувати можливі загрози вже на стадії планування, а не лише під час 
контролю допустимості будівництва з точки зору будівельного законодавства. 

4.4.2 Відповідальність державного будівельного органу у сфері 
надання будівельних дозволів  

Орган державної влади, що надає будівельні дозволи (напр., районна чи міська ад-
міністрація як суб’єкт будівельного управління) несе відповідальність, якщо він не-
правомірно відхиляє заявку на отримання будівельного дозволу або попереднього 
рішення щодо будівництва, або не розглядає цю заявку і не ухвалює по ній рішення 
протягом належного періоду часу. І навпаки, видача дозволу може також розгля-
датися як порушення службових обов’язків, якщо будівельний дозвіл був виданий 
неправомірно. 

Вимога щодо відповідальності органу державної влади може, врешті, виникати на 
основі недостовірних відомостей або не проведеного роз’яснення прав суб’єктів, 
інтереси яких порушуються.

4.4.3 Відповідальність державного будівельного органу у випадку 
рішень щодо втручання 

Ще один вид відповідальності за нанесення шкоди може виникати на основі поми-
лок у випадку рішень щодо втручання (рішення щодо припинення будівництва або 
знесення будівель). 

У внутрішніх відносинах орган державної влади може висувати регресну вимогу до 
свого співробітника, якщо його дії були пов’язані з умислом або грубою халатністю.  
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