
1 BVVG

ПлануванняПланування тата розвитокрозвиток

регіональноїрегіональної інфраструктуриінфраструктури

СистемаСистема плануванняпланування уу НімеччиніНімеччині

Аня Ліндеманн, Берлін
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Система планування у Німеччині

Рівні та інструменти планування

- Основи та приклади -

Процедура затвердження планів



3 BVVG

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ

Структура держави

та управління

Важливі законодавчі основи з правовими засадами

щодо розвитку інфраструктури та планування

Європейський Союз Директиви та Постанови, програми сприяння

Федерація Закон про розвиток регіональної інфраструктури, Постанова

про розвиток інфраструктури, Будівельний кодекс, Постанова

про задоволення будівельних потреб, Постанова про

специфіку планування, різні фахові закони – Федеральний

закон про охорону природи, Федеральний закон про захист

від викидів, закон про автомагістралі, закон про водний

бюджет, закон про відновлювальні види енергії тощо

Федеральні землі Земельний закон про планування, земельні постанови про

будівництво, земельні закони про охорону природи, охорону

пам‘яток, про ліси тощо
Адм. округ / район / 

регіон
…

Громада Постанови органу самоврядування – план забудови, 

постанови про охорону дерев, постанова про парковки тощо
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Рівні планування

Рівень планування Інструмент планування
Виконавець

планування

Федеральне

законодавство про

розвиток регіональної

інфраструктури

Федеральна програма з

розвитку інфраструктури
Федерація

Земельне

законодавство

Земельна програма з

розвитку інфраструктури / 

Земельний план розвитку

Федеральні землі

Регіональне

планування
Регіональний план

Регіональне

планове об‘єднання

Місцеве

керівництво

будівництвом

План використання

територій та план

забудови

Територіальна

громада

Європейське

законодавство про

розвиток регіональної

інфраструктури

Європейська програма з

розвитку

інфраструктури(EUREK)
ЄС
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Принципи

Інструмент планування Сфера чинності

Зразки та стратегії дій для розвитку

інфраструктури

Територія

Федерації

Земельна програма

розвитку / земельний

план розвитку

Територія землі

Регіональний план Регіон

План використання

земель та план

забудови

Територія громади

або частина цієї

території

Європейська концепція

розвитку регіональної

інфраструктури

Держави – члени

ЄС

АдаптаціяЗустрічний потік

Потреби

носіїв

публічних

потреб та

громад-

ськості

Фахове

плану-

вання

вищого

рівня

Обов‘язковість

Прив‘язка до площ
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Європейський план розвитку регіональної

інфраструктури

Європейська концепція розвитку регіональної інфраструктури (1999)

Зміст: 

- засади та орієнтирові рамки

- мета: зважена поліцентрична система міст, рівноцінний доступ до інфраструктури та

знань, сталість та охорона природи та культурної спадщини

- трансєвропейські мережі (TEN), регіони метрополій

Реалізація через:

- політика сприяння: INTERREG, 

структурні фонди (EFRE, 

ESF тощо)

- Директиви: про ареали про-

бування фауни та флори, 

захист птахів, перевірки

довкілля, рамкова

Директива про воду тощо

Проекти TEN-Райони співпраці
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Федеральний план розвитку регіональної

інфраструктури

„Daseinsvorsorge“ „Зберігати ресурси“

„Зростання та інновація“Зразки та стратегія дій у сфері

розвитку інфраструктури (2006)

Зміст: 

- Основа: закон про розвиток

регіональної інфраструктури

- засади та зразки рекомендаційного

характеру

- прийнято конференцією міністрів з

розвитку регіональної

інфраструктури – співпраця Федерації

та земель

- мета: «Зростання та інновації", 

«Публічне життє-

забезпечення" та «Зберігати ресурси, 

створювати

Культурні ландшафти»
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Федеральний план розвитку регіональної

інфраструктури

Зразки та стратегія дій у сфері розвитку інфраструктури (2006)

Реалізація через:

- вимога адаптації для нижчих рівнів

планування

- модельні проекти розвитку регіо-

нальної інфраструктури: сприяння та

випробування політичних підходів у

сфері розвитку інфраструктури

- політика сприяння
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Земельна програма розвитку, земельні плани

розвитку

16 федеральних земель – приклад: Берлін - Бранденбург

-основа: закон про розвиток інфраструктури, земельні

закони про планування

Земельна програма розвитку 2007: 

- принципи щодо: структури з центральними населеними

пунктами, сталим розвитком населених пунктів, зон

дозвілля та транспорту, збереження та розвиток культурних

ландшафтів

- мета: поліцентричний розвиток, децентралізована

концентрація, „Посилювати сильні боки“

Земельне планування

LEP B-B
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Земельна програма розвитку, земельні плани розвитку

Земельний план розвитку Берлін - Бранденбург 2009: 

- засади та цілі

- визначення щодо: структури з центральними пунктами

(столиця, вищий центр тощо), розвитку населених пунктів

(«Сфера розвитку – населений пункт», місця розташування

підприємств), вільних територій, розвитку транспорту (дороги

та залізниця), захист від повеней

Реалізація через:

- адаптація для нижчих рівнів планування

- політика сприяння, політичні рішення на рівні землі

Земельне планування
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Регіональний план регіональних об‘єднань /спілок

Приклад: Західний Мекленбург у землі Мекленбург - Передня Померанія

- основа: закон про розвиток інфраструктури, земельні закони про планування

Організація регіональних об‘єднань з планування (РОП) /спілок: 

- у кожній федеральній землі є кілька РОП:

приклад: Мекленбург – Передня Померанія

поділяється на чотири регіони, у тому числі

Західний Мекленбург

- дві моделі: на рівні громади (фінансується через

райони чи громади, комунальні носії функцій) 

�на рівні держави (федеральна земля фінансує

напр. через окружні уряди)

Регіональне планування
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Регіональний план регіональних об‘єднань /спілок

Приклад: Західний Мекленбург у землі Мекленбург - Передня Померанія

Регіональний план Західного Мекленбургу 2013: 

- принципи та цілі

- Визначаються: центральні населені пункти, центри розселення, найкращі місця

розташування підприємств, найважливіша сфера – природа та ландшафт, увага

туризму, важлива сфера – сільське господарство, важлива сфера – захист від

повеней, важлива сфера – забезпечення сировиною, розвиток енергії вітру, важливі

та заплановані автодорожні та залізничні сполучення тощо

Регіональне планування
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Регіональний план Західного Мекленбургу 20.03.2013

Визначення на цьому рівні планування стають конкретніше прив‘язаними до місцевості!!

Реалізація через так звану пропозицію щодо адаптації до цілей згідно з § 1, частина 4 

Будівельного кодексу, який чинний для комунального планування будівництва.
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Плани використання земель та плани забудови громад

- Основа: Будівельний кодекс, Постанова про задоволення будівельних

потреб, земельні приписи з будівництва

Комунальне планування будівництва

План забудовиПлан використання земель
Вимога складання

§ 8, частина 2 БК

- Основа: § 5 БК

- Част. 1 … передбачений

містобудівний розвиток на всій

території громади

- Част. 2 … спеціально відображаються

ділянки під будівництво … Міра

будівельного використання …

Створення закладів для загальних

потреб …

сполучення між населеними пунктами

… Заклади для забезпечення … Зелені

ділянки …

� Не остаточний перелік �

- Основа: § 9 БК

- Част. 1 … можуть визначатись з

містобудівних причин

1. вид та масштаб будівельного

використання, 2. метод будівництва, 

ділянки, які забудовуються та не

забудовуються … 3. розмір, ширина та

глибина ділянок під будівництво … 5. 

ділянки для загальних потреб … 15. 

публічні та приватні зелені ділянки

� остаточний перелік �
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План використання земель

Складений для всієї

території громади

масштаб 1 : 10.000 

до 1 : 25.000

Загальний спосіб

будівельного використання

та інше використання

Зображення та

обгрунтування

Не до рівня окремих ділянок

Не є правовою нормою, 

лише самообмеження

громади та носіїв публічних

потреб

обов‘язковий для установ, 

немає можливості

оскарження
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План забудови (ПЗ)

Розроблений для спец-

іального району планування

масштаб 1 : 500 

до 1 : 1.000

Особливий спосіб

будівельного використання

та інші види використання

Вимоги та обгрунтування

По ділянках

Рішення місцевої ради

створює правові засади

� основа для видання

дозволу на будівництво

Має обов‘язковий характер. 

Може бути оскаржене
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План забудови має

характер закону
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ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ

1. Рішення про затвердження

ухвалюється земельним парламентом, зборами об‘єднання або

представницьким органом громади

Основа: закон про розвиток регіональної інфраструктури, земельні закони

про планування, Будівельний кодекс

2. Розробка проекту плану

з залученням органів влади та інших носіїв публічних потреб

- передусім щодо обсягу та рівня деталізації екологічної перевірки -

3. Прийняття проекту плану та своєчасне залучення (викладення)

Земельним парламентом, зборами об‘єднання або представницьким органом

громади

4. Публічне оголошення про викладення
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ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ

5. Публічне викладення проекту плану

- Як правило, щонайменше протягом одного місяця -

6. Зважування висловлених зауважень та подальше

опрацювання/зміна/доповнення проекту плану

7. Рішення про публічне викладення проекту плану

земельного парламенту, зборів об‘єднанняu або представницького органу

громади

8. Публічне оголошення про викладення

9. Публічне викладення проекту плану
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10. Зважування висловлених зауважень

- У разі необхідності повторне викладення або залучення до участі

11. Рішення

земельного парламенту, зборів об‘єднання або представницького органу

громади

12. У разі необхідності дозвіл більш високого адміністративного органу

13. Публічне оголошення

рішення/плану та дозвіл на нього

14. Набрання сили планом

ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ



21 BVVG

Дякую за Вашу увагу!


