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Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло
Ваше звернення від 05.12.2019, надіслане листом Міністерства
енергетики та захисту довкілля України від 12.12.2019 № 12вих/324-19
(реєстр. Мінрегіону від 24.12.2019 № ЗПІ-431/5) і з питань компетенції
повідомляє.

Відповідно до пункту 9.3.2 ДБН В.2.5-77:2014 „Котельні”
(далі – ДБН В.2.5-77) висоту димових труб для котельні визначають за даними
аеродинамічних розрахунків. При цьому остаточно мінімально допустиму
розрахункову висоту димової труби приймають за умов, наведених у пункті
9.3.3 ДБН В.2.5-77, за саме:

устя повинно бути вище зони вітрового підпору, але не менше ніж на 0,5
м гребеня покрівлі;

устя повинно бути вище гребеня покрівлі будівлі (або її частин),
розташованого в радіусі 25 м від центра труби не менше ніж на 5 м;

висота труби повинна забезпечувати умови розсіювання шкідливих
викидів димових газів.

Додатково слід зазначити, що котельні, призначені для роботи на
твердому паливі обов’язково повинні бути обладнанні установками
для очищення димових газів від твердих часток, що визначено пунктом 9.4.1
ДБН В.2.5-77.

Крім того, відповідно до пункту 5.19 ДБН В.2.2-3:2018 „Будинки і
споруди. Заклади освіти” інженерні споруди у господарській зоні закладів
освіти необхідно розміщувати на відстані не менше ніж 25 м від будівель
закладів освіти.

МІНРЕГІОН

Ì0001622793nÎ

№7/16.4/21014-19 від 27.12.2019
Підписано ЕЦП

Кучеренко Олена Василівна
27.12.2019 10:43

1622793



2

Додатково інформуємо, що визначення якості проектних рішень
здійснюється під час проведення експертизи проектів будівництва, що
визначено пунктом 6 Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.05.2011 № 560.

Тексти чинних будівельних норм та зміни до них у вільному доступі
розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону (http://www.minregion.gov
.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/derzhavni-ta-galuzevi-
budivelni-normi).

Також звертаємо увагу на те, що листи Мінрегіону не встановлюють норм
права і мають інформаційний характер.

Директор Департаменту О.В. Кучеренко

Польський Олександр Сергійович
278-47-80

Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до
Закону України „Про захист персональних даних” з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством.
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