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Пропозиції

ДБН Б.2.2‐Х:201Х
Наведені нижче
«Планування і забудова територій»
Пункт 10.8.8:
Відстані від наземних і комбінованих
(наземно‐підзених) гаражів і відкритих
автостоянок легкових автомобілів до
житлових і громадських будинків слід
приймати не менше тих, що
встановлені у таблиці 10.6.
Таблиця 10.6 – Відстані від гаражів і
відкритих автостоянок до житлових і
громадських будинків (наведена
нижче в рис.1)

ДБН Б.2.2‐Х:201Х
«Планування і забудова територій»
Пункт 15.2.9:
Протипожежні відстані від меж відкритих
автостоянок (у тому числі з навісом) до
будівель і споруд слід приймати:
а) до виробничих будинків та споруд:
‐ І, II та III ступенів вогнестійкості з боку
стін без прорізів – не нормуються;
‐ те саме з боку стін з прорізами – не
менш 9 м; ‐ ІV ступеня вогнестійкості з
боку стін без прорізів – не менш 6 м;
‐ те саме з боку стін з прорізами – не
менш 12 м;
‐ інших ступенів вогнестійкості незалежно
від наявності прорізів – не менш 15м;
б) до житлових, громадських та
адміністративно‐побутових
будинків
промислових підприємств:
‐ І, II та III ступенів вогнестійкості – не
менш 9 м;
‐ інших ступенів вогнестійкості – не менш
15 м.
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Рис.1

Пропонована редакція Таблиці 10.6 та приміток до таблиці (Рис 2).

Рис.2
Таблиця 10.6 – Відстані від гаражів і відкритих автостоянок до
житлових і громадських будинків
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відстані
розміщенні
паркомісць
При
поздовжньому При
перпендикулярно чи під кутом до осі
розміщенні
паркомісць в кишенях проїзду
(глибиною 2‐2,5м) чи При кількості легкових автомобілів, м
смугах для паркування до
10 11‐
51‐
101‐ Понад
включно 50
100
300
300
Житлові будинки
15
25
35
50
5
7*
Торці житлових будинків без 5
10*
15
25
35
5*
вікон
Громадські
будинки
(крім 5
10
15
25
25
7*
загальноосвітніх
шкіл
і
дошкільних
навчальних
закладів, лікувальних закладів із
стаціонаром)
Загальноосвітні
школи
і 7
25
25
50
10
дошкільні навчальні заклади
Лікувальні
заклади
із 10
25
25
50
10
стаціонаром
* Для будівель гаражів ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, IVа ступенів вогнестійкості відстані треба приймати не менше
12м.
Примітка 1. Відстані слід визначати від вікон житлових і громадських будинків, від стін
загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних установ і лікувальних установ при місткості до 50
машиномісць, та від меж земельних ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних установ і
лікувальних установ із стаціонаром до стін гаража або меж відкритої стоянки з місткістю понад 50
машиномісць.
Примітка 2. Відстань від секційних житлових будинків до відкритих майданчиків місткістю 101‐
300 машин, які розміщуються уздовж поздовжніх фасадів, слід приймати не менше 50 м.
Примітка 3. У разі розташування декількох гаражів (автостоянок) на відстані менше 6м між їх
територіями, загальна кількість автомобілів для визначення відстані до будинків і споруд
вираховується шляхом додавання.
Примітка 4. Відстань між окремими чи блокованими садибними будівлями і місцем для паркування
власників даних будівель, що знаходяться на прибудинкових земельних ділянках даних будівель не
нормуються.

Або інакший варіант класифікації
влаштування паркувальних місць.
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Обгрунтування:
Існуюча редакція таблиці 10.6 відповідає таблиці 7.5, пункту 7.50 діючого ДБН
360‐92**. Параметр, що регулює даний пункт – забезпечення безпеки і
комфорту шляхом розміщення припаркованого автомобіля (розміщених як у
межах червоних ліній, так і поза їх межами), на певній відстані від вікон, стін

чи ділянки певних будівель в реальному житті в більшості випадків не
виконується.
Для прикладу у м.Рівне з порушенням даних відстаней розміщуються
автостоянки біля практично усіх державних та муніципальних органів,
включно з органами контролю даного параметру – управління
містобудування, поліції, та головного управління ДСНС України у Рівненській
області (фото 1):

Така ж ситуація є з житловою забудовою:
‐ Перед одиничними чи блокованими садибними будівлями паркування
власники будівель за можливості здійснюють безпосередньо перед
власними будівлями на прибудинковій ділянці без дотримання пожежного
розриву ‐10 м, що вимагаються органами містобудування, влаштовуючи
відповідне мощення.
‐ Багатоквартирні будинки.
1. З метою зниження собівартості створення паркувальних місць і
забудови:
На стадії проектування знижується кількість нормативних паркувальних
місць (з дотриманням пожежних відстаней), посилаючись на наявність
паркувальних місць в радіусі 500….1000м. Натомість влаштовуються
зайві, з надмірною шириною проїзди, або взагалі практично суцільне
замощення передбудинкового простору, щоб згодом мешканці могли
використовувати даний простір задля паркування. Тобто кінцевим

варіантом стає паркування під вікнами, перед вхідною групою –
погіршується щоденна зручність та безпека пересування в межах
дворового простору, відсутній доступ спецтехніки. Такі ухилення від
нормативів також стимулюють корупційну діяльність.
Власне, у Рівному за 26 років Незалежності з дотриманням нормативного
параметру розриву збудовано лише 1 житловий комплекс – з закритим
внутрішнім двором для проїзду, решта забудови має ситуацію описану
вище – «шкідливе» паркування поза спеціально призначеними місцями.
2. Такі нормативні параметри стимулюють здійснювати забудову
багатоповерховими будинками значної поверховості, збільшуючи
відстані між будівлями і як наслідок зменшуючи пляму забудови та
щільність ВДМ території. В результаті забудова мало та середньо
поверховими будівлями (4‐8поверхів), формування невеликих кварталів
(100‐130м) з сіткою житлових вулиць середньої ширини (20‐25м) щодо
ефективності використання території є економічно невигідним. Згідно
чинних нормативів на таких вулицях (шириною 20‐25м) неможливо
влаштувати паркувальні місця. Приклад:

Дані нормативні параметри є здебільшого більшими від нормативних
параметрів розривів, що діють у містах чи країнах Європи, де параметри
розривів зазвичай залежать від типу паркувального місця і мінімальний
розрив становить 5…7м.
Наприклад вимоги Стандартів забудови Польської республіки:

Прохання: Чи можливо переглянути норми необхідного пожежного розриву
між вікнами житлових/громадських будівель до місць для паркування з
метою врахування реальної дійсності в залежності :
‐ від типу паркувального місця/місця автостоянки (поздовжні/поперечні
– різні відстані);
‐ від
масштабності
забудови
(мало‐/середньо‐/багатоповерхова
забудова – різні розриви);
‐ в залежності від Класу наслідків об’єкта, тощо.

