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Питання будівельного законодавства при зміні

способу використання землі для будівництва

житлових будинків

ДОПУСТИМІСТЬ ПРОЕКТІВ

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬ ПІД ЗАБУДОВУ
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ДОПУСТИМІСТЬ ПРОЕКТІВ

Вивчення допустимості проектів з точки зору законодавства про

планування згідно з Будівельним кодексом (БК)

Що таке проект?

Поняття проекту згідно з § 29 БК: 

Зведення, зміна або зміна цільового призначення будівельних споруд та

насипання, виймання значного обсягу, а також земляні роботи та

звалювання

Будівництво житлового будинку - проект

§ 30 БК

Bнутрішня зона без

планування

§ 34 БК

Внутрішня зона без

планування

§ 35 БК

Зовнішня зона

Вихідний пункт:

Зміна способу використання земельної ділянки – тут: будівництво

житлового будинку
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Вивчення розташування згідно з законодавством про

планування

§ 34 внутрішня зона

без планування

§ 34 внутрішня зона

без планування

§ 35 

Зовнішня зона

§ 30 план забудови

Внутрішня зона

з плануванням

§ 30 план забудови

Внутрішня зона

з плануванням
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§ 30 БК – внутрішня зона з плануванням

- З плануванням = наявний план забудови � проект у сфері чинності плану

забудови

- … проект допустимий, якщо він не суперечить визначенням та

забезпечено освоєння

- Спосіб використання:

ЗЖ = загальна житлова зона (§ 4 ПБВД) � Житловий

будинок, магазини для забезпечення, … �

недопустимі, напр. ділові, офісні будинки

- Масштаб будівельного використання:

ЧОП 0,25 / буд. межа: ca. 160 м² забудовуються на

майданчику

- o / II / ED: два поверхи, одно- чи двоквартирний

будинок з граничною відстанню до межі ділянки

(відкритий метод будівництва)

� Результат вивчення: 

Тут допустимий класичний

будинок на одну родинуПриклад: 

ділянка 650 м²
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План забудови створює

право на будівництво
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Спосіб та масштаб будівельного використання

GRZ 0,25 o

WA II ED

Число основної

площі

Метод будівельного

використання

тут: загальна

житлова зона

Метод

будівництв

а

Кількість повних

поверхів – два

поверхи

Відкритий

метод

будівництва

Одно- чи

двоквар-

тирні

будинки

Основа: Постанова про будівельне використання ділянок (ПБВД)
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§ 34 БК – внутрішня зона без планування
- Без планування = відсутній план забудови

- „… всередині щільно забудованих кварталів населеного пункту допустимі

проекти, якщо вони вписуються в своєрідність оточення та забезпечене

освоєння“

� так звана вимога вписування за способом та масштабом будівельного

використання, методом будівництва та площею ділянки, яка має забудовуватись

Визначення своєрідності найближчого

оточення: 

- Спосіб використання : житлові будинки

- Масштаб будівельного використання: 

два поверхи, ЧОП 0,2 з будівельними

спорудами, переважно з фронтоном, 

відсунуті від вулиці

� Допустимим може бути:

Приклад: ділянка 1.300 м²
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§ 35 БК – зовнішня зона
- відсутній план забудови та не у щільній забудові

кварталів населеного пункту

- принцип: заборона забудови та лише окремі

«виключення» – в інших випадках вимога

планування (складання плану забудови)

- Част. (1) так звані привілейовані проекти:

… проект допустимий, якщо йому не суперечать

публічні потреби, забезпечене достатнє освоєння та

− сільсько- чи лісогосподарське підприємство,

− ведення садового господарства,

− публічне забезпечення струмом, газом …

− дослідження, розробка та використання енергії вітру та води

− …

� способи використання, які не вписуються сферу населеного пункту

через особливе цільове призначення

- Част. (2) так звані інші проекти:

… в окремих випадках, якщо це не шкодить публічним потребам та

забезпечене освоєння



BVVG10

РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНИХ ПЛОЩ
- з погляду територіальної громади -

Вихідна ситуація:

Незабудована ділянка у місті

Мета:

Розвиток будівельної площі

для зведення будинків для

однієї родини

Правова норма

За § 35 БК зовнішня зона

�Необхідне укладення плану

забудови

План використання земель:

Земля під житлове

будівництво

= передбачений містобудівний

розвиток у цій зоні
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Спосіб дії
У принципі існує можливість за допо-

могою містобудівних договорів

згідно з § 12 БК передати третім

особам витрати, пов‘язані з

розвитком, - на проектування, 

заходи з екологічного вирівнювання, 

освоєння, землеустрій тощо. 

Право планування зберігає громада!!!

Передумова: третя особа не претендує

(згідно з законом) на отримання цих

коштів.

Приклад: 

Приватний власник ділянки хоче

використати свою ділянку для

будівництва кількох житлових

будинків.

Konzept
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Спосіб дії
1. Проведення процедури складення плану забудови

- проект та визначення згідно з містобудівною концепцією за зважуванням

з висловленими зауваженнями та іншими проектами–

2. Землекористування / перепланування (§ 45 та наст. БК) для освоєння або

перепланування зон, зміна співвідношення між ділянками, щоб „за

розташуванням, формою та розміром виникли ділянки, придатні бля

будівельного чи іншого використання“

раніше

Непридатні для

майбутнього

використання

пізніше

Ділянки під забудову

та площі для освоєння
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Спосіб дії
3. Освоєння зони будівництва (§ 124 БК)

- за допомогою договору про освоєння може

бути передане третім особам

- найпізніше до цього моменту придбання

необхідних публічних площ під освоєння

- стягнення внесків на освоєння з власників ділянок,

які отримають вигоду, для рефінансування

(10 % власна частка громади)

4. Розробка та здійснення згідно з законодавством

про охорону природи необхідних заходів для компенсації

- напр. «розпечатання», рекультивація, насадження дерев та кущів

5. Продаж нових ділянок під забудову

- приватним особам, будпідрядникам та ін.
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Спосіб дії
6. Дозвіл згідно з будівельним законодавством (БЗ) на зведення житлового будинку

- Основа: будівельні норми та правила федеральної землі

Не потребує дозволу Необхідний дозвіл Підлягають реєстрації

наприклад

- гараж у плані

забудови

- технічне обладнання

будинків

- огорожа, 

підпорна стіна,

- ігровий та спортивний

майданчик

- …

Зведення, зміна та

зміна використання

будівельних споруд, 

інших споруд та

устроїв, якщо на них

потрібний дозвіл, вони

підлягають реєстрації

…

Зведення та зміна

житлових будинків

незначної висоти у

плані забудови, якщо

це не суперечить

встановленим нормам

Згідно з БЗ землі Бранденбург проект:

Процедура надання дозволу на

будівництво

Процедура реєстрації
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Спосіб дії

Заява з необхідними документами
До компетентної установи (громада/район)

Процедура надання дозволу на будівництво (тривалість 3 місяці):

Перевірка на повноту

Заслуховування носіїв публічних

потреб та сусідів

Оцінка носіїв публічних

потреб та сусідів

Як правило, дозвіл на

будівництво чинний 4 

роки

Рішення

7. Зведення житлового будинку та допоміжних

споруд

- Нагляд над будівництвом та прийняття будинку

органом, що видає дозвіл на будівництво
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Дуже дякую за Вашу увагу!


