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Як
організувати
систему
планування

Офіційні плани
Стратегічні плани - неофіційні
Секторальні плани розвитку - неофіційні
Просторові плани розвитку - неофіційні
Майстер-плани - неофіційні

Участь громади
Програма благоустрою

Генеральний план
Плани місцевості або Детальні
плани

Просторове
планування як
система.
Принципи

Система планування має відповідати певним характеристикам:
Гнучкість: Вона повинна легко змінюватися і йти в ногу з розвитком
міста.
Прозорість: Всі кроки мають бути зрозумілими, їх необхідно
пояснити та відкрито обговорити (Участь громади).
Простота: Вона повинна бути якомога простішою та якомога
точнішою. Тому мають відображатися лише майбутні перспективи
для деяких об'єктів у масштабі планування.
Стійкість: Питання охорони навколишнього середовища мають
дотримуватися на всіх рівнях планування !!!
Логічна структура:
Всі плани мають бути взаємопов'язані, кожен новий план ґрунтується
на попередньому
Неофіційні та стратегічні плани створюють основу для офіційного
планування
Загальні практики (наприклад Участь громади, Захист навколишнього
середовища) однакові для всіх офіційних планів
Всі документи, що містять графічні та описові матеріали, виконані в
одному форматі.

Інтеграція планування землекористування в державну
і регіональні політики планування

Просторове
планування у
Берліні

Берлін – це місто, а також центр федеральної землі з
населенням 3.4 мільйона людей і площею 892 км2 (густота
населення – 3,81 люд./км2). Столиця Німеччини є найбільш
густонаселеним містом в Німеччині, а також найбільшим за
протяжністю містом країни. Відкриті простори (парки, ліси,
ріки та сільськогосподарські землі) складають більше 40%
площі міста.
Берлін, як мегаполіс інтегрований в загальні процеси
планування столичного регіону Берлін-Бранденбург.
Основним інструментом планування на рівні міста є
Планування землекористування, яке регулюється
законодавством Німеччини з планування. План
землекористування слугує стратегічною основою для більш
детальних концепцій планування в особливо важливих
підрайонах. Плани місцевості повинні відповідати загальній
схемі зонування Плану землекористування.

Просторове планування міста має різні рівні деталізації.
Проблеми, важливі для всього міста, охоплюються планами
мілкого масштабу по всій території міста. (План
землекористування з загальним зонуванням території)

Просторове
планування у
Берліні

Концепції планування місцевості – більш детальні, на
картах більшого масштабу, для менших частин міста.
(Детальні плани з детальним зонуванням території)
Ці офіційні документи планування ґрунтуються на
національному законодавстві, що регулює планування і
законодавстві з охорони навколишнього середовища,
прийнятому спеціально для Берліна (Програма
благоустрою та плани благоустрою місцевостей)
Вищезазначені документи доповнені великою кількістю
неофіційних концепцій планування для конкретних
територій або стосуються конкретних питань (напр.
Секторальні плани розвитку, Проміжні плани територій і
т.д.)

Генеральний план (План
землекористування)

Просторове
планування у
Берліні
Затверджені плани

Детальні плани (приклади)

Просторове
планування у
Берліні
Стратегічний план

Концепція стратегічного розвитку всього міста формулює основні
напрями та перспективи довгострокового розвитку Берліна,
охоплюючи широкий спектр питань та альтернатив розвитку і
вказуючи на різні види діяльності.

Структурна діаграма
Структурна концепція

Просторове
планування у
Берліні
Стратегічний план

План розвитку Берліна і
Бранденбурга (Область)

Просторове
планування у
Берліні
Неофіційні плани:
Секторальні плани
розвитку

Секторальні плани розвитку
формулюють керівні принципи та
цілі планування, а також
пріоритети і заходи із розв'язання
на на рівні міста наступних
питань:
житло
промисловість
соціальні послуги
транспорт

комунальні послуги
відкриті простори
ієрархія міських центрів
громадські простори.

Вони використовуються
органами планування як основа
для більш детального
планування концепцій.

Проміжні плани розвитку

Просторове
планування у
Берліні
Неофіційні плани
Просторові плани
розвитку

Райони міста відповідають за
підготовку Проміжних планів
розвитку для своїх підрайонів.
Включно з міським
плануванням, та пропозиціями
благоустрою, цей інструмент
неофіційного планирования
заповнює прогалину між
загальноміським Генеральним
планом і планами місцевостей
або детальними планами.
Проміжні плани районів є
юридично обов'язковими для
для органів державного
управління. Зазвичай, вони
містять концепцію
розподілення
землекористування, конкретні
пропозиції для важливих
ділянок і їх планування, та
концепції міського дизайну.

Просторове
планування у
Берліні

Майстер-плани
“Planwerke”

Майстер-плани містять середньо- і довгострокові
перспективи для конкретних підпросторів. Вони слугують
для створення думки про концепції, курсу і пріоритетів
розвитку певного простору та є своєрідною пропозицією
погляду на цей простір для всіх, хто бере участь в розвитку
та благоустрої міста.
Майстер-плани не є юридично обов'язковими, але слугують
системним інструментом загальноміського планування.
Таким чином вони є робочою основою для координації
процесів стійкого розвитку.
Просторові і структурні взаємозв'язки нанесені на карту в
межах району і дозволяють робити висновки щодо
розвитку індивідуальних проектів.
Майстер-плани переважно розробляються для місць, де
внаслідок особливо інтенсивної динаміки змін
необхідний особливий контроль і які мають істотне
значення для всього міста Берліна.

Майстер-план центральної частини міста
Planwerk Innenstadt

Просторове
планування у
Берліні

Майстер-плани
“Planwerke”

Участь
громади
Регулюється законом

Закон Німеччини з
планування
“Baugesetzbuch”
передбачає участь
громади у всіх процесах
планування:

Участь
громади

Планування
землекористування
Зміна Плану
землекористування
Детальний план
Програма
благоустрою

Форма для коментарів

Перший етап участі громади
відбувається на ранніх етапах процесу планування

Участь
громади

громаду інформують про основні цілі планування,
альтернативні рішення і можливі негативні наслідки
запропонованих змін.
громадяни можуть подавати свої пропозиції та коментарі на
цьому ранньому етапі, щоб їх розглянули
протягом підготовки першого проекту плану.
згодом важливі заяви будуть висунуті на
громадське обговорення на другому етапі
участі.

Другий етап участі громади
Переглянутий проект плану оприлюднюється разом із
письмовою заявою, оцінкою можливого впливу на
навколишнє середовище та іншими заявами стосовно
навколишнього середовища, якщо наразі такі вже є.

Участь
громади

Протягом терміну участі громади (зазвичай один
місяць), коментарі від громади будуть знову отримані.
Вони будуть взяті до уваги, коли аргументи «за» і
«проти» плану будут остатночно зважені. Коментарі,
отримані після опублікованої дати закінчення
обговорення, можуть бути зняті з подальшого розгляду.
Третій етап участия общественности
Остаточний план (карта і текст) буде представлений на
виставці на один месяць.

Програма
благоустрою
Програма благоустрою на рівні генерального плану
Програма благоустрою на рівні детального плану

Програма
благоустрою

Програма збереження і розвитку ландшафтів, що включає
в себе програму збереження природи
("Landschaftsprogramm –LaPro"), є стратегічним
інструментом для загальноміського планування з метою
застовсування міжгалузевого підходу у сфері охорони
навколишнього середовища.
В загальноміському масштабі її метою є включення
екологічних задач в процес міського будівництва. Лише з
врахуванням природних умов і потреб навколишнього
середовища можна забезпечити розвиток міста у
далекоглядній перспективі. Це означає, що природна основа
– ґрунт, вода і повітря, а також достатня кількість територій,
призначених для відпочинку людей, і потреби рослиг та
тварин, що живуть в умовах дикої природи, включно з
біотопною сферою, повинні враховуватися на всіх рівнях
планування.

У поєднанні з Планом землекористування, Програма
благоустрою, що включає в себе програму збереження
природи, є, по своїй суті, додатковою умовою генерального
плануваня, що ґрунтується в першу чергу на досягнення
якісних цілей та потребн, створюючи таким чином основу
майбутнього розвитку міста.

Програма
благоустрою

Завдяки Програмі благоустрою, що включає в себе програму
збереження природи, принятій в 1994 році місто володіє
програмою, обов'язковою для виконання органами влади,
яка містить в собе важливий вклад в справу
попереджувального екологічного планування на всіх рівнях
територіального планування. Цей документ містить задачі,
цілі і вимоги, які необхідно враховувати на всіх етапах
крупномасштабного територіального планування та
узгодження.

Інтеграція в системи
планування

Програма
благоустрою

Чотири компоненти:
• Захист біотопів
• Картина ландшафту
• Природний баланс
• Зони відпочинку та
відкриті простори

Мережа зелених насаджень

Програма
благоустрою

Міське середовище

Генеральний план
Просторове планування в Берліні

Генеральний
план
(План
землекористування
із загальним
зонуванням)

План землекористування – це загальний план розвитку,
що включає цілі планування та пропозиції для всієї
території міста. План приймається Міською радою і
регулярно оновлюється шляхом посійного внесення змін.
План землекористування Берлина в общих чертах
показывает пропонований розподіл
землекористування відповідно до стратегічних цілей
розвитку міста і в зв'язку з передбачуваними
потребами суспільства.

Як вичерпний інструмент планування, План
землекористування формулює загальну стратегію
просторового розвитку міста Берліна, забезпеубчи основу
довгострокового планування для міста загалом.

Концентруючись на загальних цілях планування, План
землекористування не розрізняє існуючі та пропоновані
види землекористування

Генеральний
план
Спрощення

План землекористування використовує узагальнену
(спрощену) форму надання інформації. Він не показує
участки детально. Зазвичай, ділянки площею менше 3 га,
окремо не показані, але вони включені в
землекористування навколишніх або прилеглих ділянок.
Державні служби, інженерна інфраструктура, транспортні
коридори, використання особливих відкритих просторів
показане лише тоді, коли ці об'єкти більші, ніж об'єкти
місцевого значення або займають територію понад 3 га.

Генеральний
план
План складається з:
Карта зонування,
масштаб 1:25.000
(точна копія,
масштаб 1:50.000
також доступна)

Генеральний
план
План скадається із:
опису (включно з
пояснювальними
картами),

Генеральний
план
Пояснення
зонування

Генеральний
план
Пояснення деяких
умовних позначень

Генеральний
план
Пояснення деяких
умовних позначень

Генеральний
план
Пояснення деяких
умовних позначень

Причини для внесення змін у План землекористування

Генеральний
план
Зміни та оновлення

План землекористування Берліна повинен регулярно
оновлюватися, щоб він міг виконувати свою роль як
ефективний довгостроковий інструмент планування для
прийняття стратегічних рішень у питаннях
землекористування.Часто необхідно вносити зміни у
початковий план, враховуючи як загальну обстановку, так і
обставини локального рівня, а також мінливі політичні цілі та
цілі планування, що стосуються як міста загалом, так і деяких
конкретних питань чи питань місцевого розвитку.
Карта зонування буде оновлюватися і перевипускатися через
деякі часові інтервали, залежно від кількості внеених змін.

Генеральний
план
Зміни та оновлення

Генеральний
план
Зміни та оновлення

Кожне оновлення
Плану
землекористування
супроводжується
«листом змін». В
ньому указано
розміщення ділянки,
якої стосуються
зміни, пояснюються
пропоновані зміни і
викладаються деталі
процесу планування,
яких необхідно
дотримуватися. Він
регулярно
оновлюється
відповідно до
просування роботи у
процесі планування .

Генеральний
план
Зміни та оновлення

Для стандартного
оновлення, яке потребує
підготовки оцінки
впливу на навколишнє
середовище, лист змін
доповнюється другою
сторінкою. Вона містить
опис оцінки впливу на
навколишеє
середовище, що є 2-ю
частиною письмової
заяви, а також цілі
Програми благоустрою
для цього конкретного
району.

План місцевості
або детальний план
Просторове планування у Берліні

Місцевий або
детальний
план

 Не вся територія міста охоплена детальними планами. Зазвичай,
детальний план розробляється, коли плануються зміни або є
потреба у розвитку території. Наприклад, це може бути у
випадку, якщо
 місто потребує новий громадський або інфраструктурний об’єкт
 має бути збережений характер міського кварталу, а його функції
стати більш інтенсивними, оновленими
 має відбутись зміна функціонального призначення
 інвестор має наміри створити новий об’єкт

План
місцевості або
детальний
план

 На основі категорій зонування, визначених у загальноміському
плані землекористування, детальні плани містять конкретні
правила для розвитку менших територій у місті або
індивідуальних земельних ділянок.
 Вони визначають дозволене землекористування та щільність
забудови, зазначають на який частинах території може бути
нова забудова, а також визначають зони для місцевих доріг.
 Районні адміністрації відповідальні за підготовку детальних
планів; у виключних випадках – адміністрація міста
(наприклад, коли зачіпаються функції центрального уряду)
 Плани є обов’язковими до виконання індивідуальними
власниками землі та інвесторами.

План
місцевості або
детальний
план

 Якщо План землекористування визначає загальні тенденції
зонування у місті, то детальні плани містять деталізованіші
обов’язкові правила щодо землекористування та щільності
забудови на менших територіях. Вони мають відповідати
загальним умовам та правилам плану землекористування. Проте,
є певний простір для тлумачення та адаптації до місцевих умов.
 Зосереджуючись, за законом, на загальних схемах
землекористування, генеральний план залишає простір для
вирішення проблем, виявлених на місцевому рівні, на
подальших стадіях планування. Це дозволяє районам міста як
локальним органам місцевого самоврядування, відповідальним
за планування, реагувати на нові можливості розвитку
територій та визначати власні приорітети при підготовці
детальних планів, будучи обмеженими лише широкими
рамками загальноміського плану.
 В межах цих широких рамок генерального плану, детальні плани
можуть визначати більш детальні правила. Вони також можуть
переслідувати власні планувальні цілі, виходячи за межі функції
“заповнення” деталями. Таким чином, загальні пропозиції
зонування, визначені Планом землекористування, формують
основу для конкретних місцевих планувальних рішень, які
відповідають вимогам розвитку індивідуальних територій та
менших зон.

План місцевості або детальний план
Зонування – рівень деталей
Генеральний план
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

План
місцевості
або
детальний
план
Зонування – рівень
деталей
Звичайний випадок
Звичайний випадок, залежить від розміру та
важливості
Особливий випадок
Без змін

Земля під житлову забудову
Змішана забудова (висока щільність)
Змішана забудова (низька щільність)
Комерційна/промислова земля
Земля для спеціального будівництва
Земля для спеціального будівництва (функції столиці)
Громадські будівлі
Заводи з постачання енергії та утилізації відходів
Транспорт (категорії регіональний і вище)
Зони залізниці
Зелені насадження
Сільськогосподарські землі
Ліс

Детальний план
a. Виключно житлова забудова
b. Загальна житлова забудова, спеціальні житлові
будинки
c. Змішане користування
d. Село
e. Центральна частина
f. Комерція
g. Промисловість
h. Земля спеціальної забудови (рекреація)
i. Земля спеціальної забудови (інше)
j. Громадські споруди
k. Заводи з постачання енергії та утилізації відходів
l. Вулиці
m. Зони залізниці
n. Сільськогосподарська земля
o. Ліс

Коментування детальних планів

План
місцевості або
детальний
план
Міський район та
департамент
міського розвитку

 Департамент міського розвитку коментує детальні плани,
підготовлені районними адміністраціями. Його коментарі,
переважно, стосуються відповідності цілям генерального
плану та важливих загальноміських інтересів.
Важливі загальноміські інтереси: у випадку, коли детальний
план впливає на системи комунальних послуг або транспортні
коридори загальноміського значення; якщо планується
житлова забудова понад 500 індивідуальних будинків або
квартир; для офіційно оголошених “зон розвитку”; для
проектів, які впливають на ієрархію міських центрів; а також
для ландшафтних проектів як компенсація за нову забудову,
якщо такі проекти впливають на більш, ніж один район.

Для пішоходів,
проїзду автомобілів
або прокладання
комунікацій

План
місцевості або
детальний
план
З детальними
правилами
зонування

дозволені
напрямки
схилу даху

межі плану

Будувати
заборонено
Кордон між
різними функціями
Будівництво має
проходити по цій
лінії

Будівля має
бути всередині
цієї межі
Співвідношення
площі та простору

Типологія

Дозволений тип
користування

Фактор покриття
будівельного
майданчика

дозволена поверховість

Інші фактори

План
місцевості або
детальний план
Приклад

План
місцевості або
детальний
план
Майстер-плани або

пропозиції з урбандизайну на основі
детального плану

 Зазвичай, детальний план ґрунтується на чернетці міського
або архітектурного дизайну. Варто уникати розгляд одного
безальтернативного рішення.
 Альтернативні пропозиції можуть створюватись різними
способами:
 Архітектурні конкурси/конкурси на розвиток території
 Воркшопи за участі різних архітекторів
 Конкурси між різними інвесторами з різними архітекторами.

Обраний майстер-план тоді буде основою для чернетки
детального плану

План місцевості
або
детальний
план
Майстер-плани або
пропозиції з урбандизайну як основа
для детального
плану

План
місцевості або
детальний
план
Реалізація плану

Розробка детального плану – це довготривала та коштовна
процедура. Якщо план потрібний лише для реалізації
приватного проекту, місто має зобов’язати інвестора внести
свою частку шляхом укладання приватно-публічного контракту,
де будуть прописані зобов’язання кожної зі сторін. Наприклад:
 Обов’язки міської влади:






Виділити земельну ділянку інвестору
Провести юридичну процедуру планування
Надати технічну інфраструктуру
Організувати дорожню інфраструктуру
Організувати громадський транспорт

 Зобов’язання інвестора:





Виконати неформальну частину планування
Організувати та профінансувати конкурс на дизайн території
Профінансувати соціальну інфраструктуру або її частину
Профінансувати будівництво під’їзних доріг та паркінгів.

