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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



1.1 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки і споруди класифікуються за їх 
функціональним призначенням залежно від видів спорту і дозвіллєвої діяльності, а 
також за характером використання на: 

- навчально-тренувальні; 

- спортивно-демонстраційні; 

- спортивно-видовищні; 

- фізкультурно-оздоровчі.

Навчально-тренувальні та фізкультурно-оздоровчі споруди можуть кооперуватися 
з культурно-видовищними, готелями і навчальними закладами.

4

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»

Пункт 
1.1
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Пункт 
1.4

1.4 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки і споруди слід
проектувати з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40:2018. Параметри зон,
просторів і елементів будинків, споруд та приміщень для інвалідів і
маломобільних груп населення наведені у додатку Г.

1.5 Необхідність влаштування захисних споруд цивільної оборони у
спортивних та фізкультурно-оздоровчих будинках і спорудах визначається
завданням на проектування за погодженням із штабом цивільної оборони,
а їх проектування здійснюється згідно з вимогами ДБН В.2.2-5.

Пункт 
1.5

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»
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2. ОБ'ЄМНО-
ПЛАНУВАЛЬНІ ТА 
КОНСТРУКТИВНІ
РІШЕННЯ
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Пункт 
3.6

3.6 Будівельні розміри і пропускну спроможність спортивних залів,
спеціалізованих для окремих видів спорту (крім залів для легкої атлетики),
а також розміри і пропускну спроможність спортивних арен для
проведення змагання з цих видів в універсальних демонстраційних залах
слід приймати згідно з таблицею 2.

Будівельні розміри універсальних спортивних залів (які призначаються для
поперемінних занять і змагань із різних видів спорту) слід приймати за
найбільшим із показників для цих видів, що наведені у таблиці 2, а
пропускну спроможність - за найменшою питомою площею, що припадає
на одну особу, яка займається.

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»
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Пункт 
3.74

Пункт 
3.76

3.74 Склад та площі допоміжних приміщень слід приймати згідно з
таблицею 11 і вимогами цього розділу. Кількість санітарних приладів у
допоміжних приміщеннях слід приймати згідно з таблицею 12.

Площу роздягалень басейнів, залів, відкритих площинних споруд для
інвалідів різних груп слід приймати за додатком Т.

3.76 У комплексах, що мають у своєму складі відкриті і криті спортивні
споруди, і в спортивних корпусах із двома і більше залами приміщення для
медичного обслуговування передбачаються, як правило, загальними для
всього комплексу (корпусу).

Склад і площі приміщень медико-відновлювальних центрів, у тому числі для
інвалідів, наведені у додатку У. За наявності медико-відновлювального
центру масажна і лазня сухого жару (10 таблиці 11 і 1г і 2д таблиці 12)
повинні розміщуватися в його складі.

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»
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Пункт 
3.78

Пункт 
3.77

3.77 Чоловічі і жіночі роздягальні для тих, хто займається, в разі
зберігання домашнього одягу в окремому приміщенні загальної
гардеробної розташовуються, як правило, суміжно з нею і сполучаються
через прорізи для приймання та видавання домашнього одягу.

3.78 Приміщення душових і, як правило, санітарних вузлів при
роздягальнях для тих, хто займається, повинні безпосередньо сполучатися
з роздягальнями, за винятком випадків, наведених у
3.103,3.108,3.10913.114.

Кабіни в душових для осіб, які займаються, повинні бути відкритими.

При кімнатах для інструкторського і тренерського складу, при побутових
приміщеннях для робітників і при роздягальнях масажних повинні
передбачатися закриті душові кабіни.

. 

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»
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3.80 У цілорічне діючих спортивних спорудах, призначених для навчально-
тренувальних занять із дітьми до 10-річного віку (крім приміщень і ванн для
фізкультурно-оздоровчих занять), слід для батьків, які супроводжують дітей,
додатково передбачати:

- площу для очікування із розрахунку не менше 0,5 м2 на одне місце, яка
розміщується, як правило, у вестибюлі для тих, хто займається;

- місця в гардеробній для верхнього одягу.

Кількість місць слід приймати на 100 % пропускної спроможності у басейнах і
ковзанках, на 50% - в решті споруд.

3.84 Висота допоміжних приміщень від підлоги до стелі приймається не
менше 3,0 м.

Висота технічних приміщень повинна прийматися залежно від
застосовуваного обладнання, а складських приміщень і комор - від розмірів і
способів зберігання предметів, які складуються.

Пункт 
3.80

Пункт 
3.84

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»



3. ІНСОЛЯЦІЯ І 
ОСВІТЛЕНІСТЬ
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3.125 У будинках спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів природне
освітлення слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-28. Пряме
природне освітлення спортивних залів, залів критих ковзанок із штучним
льодом, залів для підготовчих занять і залів ванн басейнів (у тому числі
веслувальних), хореографічних класів і приміщень для фізкультурно-
оздоровчих занять, а також допоміжних приміщень (медичних, навчальних,
адміністративних, об'єктів харчування) може бути бічним, верхнім або в
комбінації бічного і верхнього освітлення.

3.126 Розташування світлових прорізів повинно виключати сліпучу дію
сонячних променів на тих, хто займається, і глядачів.

3.128 Розрахункова площа світлових прорізів у спортивних залах, залах
критих ковзанок із штучним льодом, залів для підготовчих занять і залів ванн
басейнів (у тому числі веслувальних), а також хореографічних класів
визначається, як добуток площі підлоги приміщення на коефіцієнт N, який
приймається за таблицею 15.

Пункт 
3.125-
3.128

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»



4. ПРОТИПОЖЕЖНІ 
ВИМОГИ



3.130. При проектуванні і реконструкції спортивних та фізкультурно-
оздоровчих споруд слід виконувати вимоги ДБН В.1.1-7 і цих Норм (ДБН 
В.2.2-13).

14

Пункт 
3.130

Пункт
3.141

3.141 У зальних приміщеннях критих спортивних споруд, стрілецьких галереях 
критих і напіввідкритих тирів і вогневих зонах критих тирів не дозволяється 
застосовувати будівельні матеріали для каркасів стін і стель із більш високою 
пожежною небезпекою, ніж наведена у таблиці 17.

ДБН В.2.2-13:2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧІ БУДІВЛІ»



Ширину проходів, коридорів та інших горизонтальних шляхів евакуації в 
залежності від виду громадського будинку слід приймати згідно з 
будівельними нормами за видами будинків та споруд у всіх випадках з 
урахуванням:

▪ одномоментної щільності потоку людей, що евакуюються, не більше 5 

осіб на 1 м2;

▪ мінімальної ширини проходів - 1 м ;

▪ мінімальної ширини коридору чи переходу, що веде до іншого

будинку, - 1,4 м.

15

ДБН В.2.2-9:2018 «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ»

Пункт 
10.1.3



Ширина сходових маршів у громадських будинках не повинна перевищувати, як 
правило, 2,5 м, а також повинна бути не менше розрахункової ширини виходу до 
сходової клітки з найбільш населеного поверху, але не менше:

1,35 м - у будинках з кількістю осіб, що перебувають у найбільш населеному 
поверсі, більше 200, а також у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля, 
лікувально-профілактичних закладах незалежно від кількості місць;

1,2 м - в решті будинків, а також на сходах, що ведуть до приміщень, не 
пов'язаних з перебуванням в них глядачів та відвідувачів (у кінотеатрах, клубах, 
центрах культури та дозвілля) чи хворих (у будинках лікувально-профілактичних 
закладів);

0,9 м - на сходах, що ведуть до приміщення з кількістю осіб, які одночасно 
перебувають у ньому, до 5.

Проміжна площадка у прямому марші сходів повинна мати ширину не менше 1 м.
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ДБН В.2.2-9:2018 «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ»

Пункт 
10.1.10



5. ІНКЛЮЗИВНІСТЬ



4.1 При проектуванні, будівництві нових та реконструкції, капітальному ремонті 
існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд обов’язковим є 
забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і 
безпеки.

4.2 Доступність для МГН повинна забезпечуватися:

- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об’єктом, 
прилеглою територією, отриманням послуг;

- фізичною безпекою при потраплянні на об’єкт та пересуванні в ньому, 
прилеглою територією, отриманням послуг;

- можливістю вільного отримання інформації про об’єкт та послуги, що 
надаються; вільної навігації (орієнтування) по об’єкту та прилеглою 
територією.

18

Пункт
4.1

Пункт 
4.2

ДБН В.2.2-40:2018
«ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД»



5.2.1 У разі проектування відкритих сходів на пішохідних шляхах на 
перепадах рельєфу їх параметри повинні відповідати вимогам ДБН Б.2.2-5. 
Відкриті сходи на пішохідних шляхах слід передбачати за умови наявності 
ухилу землі у відповідному місці більше 10 %. Відкриті сходи на пішохідних 
шляхах повинні дублюватися пандусами, а за необхідності -іншими засобами 
підйому з вертикальним переміщенням або з переміщенням паралельно 
ухилу сходів та відповідати вимогам ДБН В.2.3-5.

Відкриті сходи на пішохідних шляхах повинні бути рівними, суцільними, з 
підсходинками (лицьова вертикальна частина сходинки), із шорсткуватою 
поверхнею. Ширину маршів відкритих сходів на пішохідних шляхах 
допускається приймати не менше ніж 1,35 м.

Всі відкриті сходи на пішохідних шляхах в межах одного маршу повинні бути 
однаковими за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому 
сходинок. Край сходинки відкритих сходів не має виступати за рівень 
підсходинки. Поперечний ухил сходинок відкритих сходів повинен бути в 
межах 1-2 %

19

Пункт
5.2.1

ДБН В.2.2-40:2018
«ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД»



5.3.1 Ухил відкритих пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі 
повинен бути не більше ніж 8 % (1:12) (для розрахунку максимального 
ухилу і довжини пандуса слід керуватися додатком Д). Ширина пандуса 
повинна бути в просвіті не менше ніж: за однобічним рухом 1,2 м, за 
двобічним -1,8 м. Максимальна висота одного підйому відкритого пандусу 
на шляхах руху не повинна перевищувати 0,8 м. Після кожного підйому 
необхідне влаштовування горизонтальних площадок глибиною не менше 
ніж1,5 м.

Пандуси, а також перепади висот більше ніж 0,30 м повинні мати з обох 
боків поручні. Не допускається встановлення накладних противоковзких
планок на поверхні пандусів, а також неприпустимим є скидання 
атмосферних опадів з даху або системою водовідведення на похилу 
площину пандуса

20

Пункт
5.3.1

ДБН В.2.2-40:2018
«ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД»



5.4.1 На відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів 
обслуговування слід виділяти не менше ніж 10 % місць (але не менше 
одного місця) для транспорту осіб з інвалідністю. Ці місця повинні 
позначатися дорожніми знаками та горизонтальною розміткою відповідно 
до Правил дорожнього руху [6] з піктограмами міжнародного символу 
доступності

Майданчики зупинки для посадки або висадки з транспорту осіб з 
інвалідністю слід передбачити на відстані не більш ніж 30 м від входів до 
громадських будівель і споруд

Розрахункова кількість місць на автостоянках біля об'єктів громадського 
призначення визначається згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12. За потреби 
рекомендовано збільшення кількості таких паркувальних місць на 10 % в 
залежності від функціонального призначення об'єкта, для транспорту осіб, 
які здійснюють перевезення дітей у дитячих кріслах

21

Пункт
5.3.1

ДБН В.2.2-40:2018
«ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД»



6. НЕСУЧИЙ 
КАРКАС



Конструкції та основи будинку повинні бути розраховані на сприйняття постійних 
навантажень від власної ваги несучих та огороджувальних конструкцій; тимчасових 
рівномірно розподілених і зосереджених навантажень на перекриття; снігових і 
вітрових навантажень для даного кліматичного району будівництва згідно з ДБН 
В.1.2-2 та сейсмодинамічних навантажень згідно ДБН В.1.1-12, в також 
навантажень, які зумовлені температурними впливами на конструкції при пожежі. 
Нормативні значення цих навантажень, несприятливі сполучення навантажень або 
відповідних ним зусиль, що ураховуються, граничні значення прогинів і переміщень 
конструкцій, а також значення коефіцієнтів надійності за навантаженнями 
приймають згідно з вимогами ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-14. При розрахунку 
конструкцій та основ будинків слід враховувати вказані у завданні на проектування 
додаткові технологічні або функціональні вимоги.
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Пункт 
7.4



При розробленні конструктивного рішення будинку, що зводиться у звичайних 
умовах будівництва, слід керуватися ДБН B.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-14,  ДСТУ 
Б В.2.6-214, ДБН Б В.2.6-98, ДБН В.2.6-161, ДБН В.2.6-162, ДБН В.2.6-198, ДСТУ Б 
В.1.2-3, ДСТУ-Н Б В.1.1-27, ДСТУ Б В.2.6-49, ДСТУ Б В.2.6-145, ДСТУ-Н Б В.2.6-214, 
ДСТУ-Н EN 1990.
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Пункт 
7.10

Конструктивна система громадських будинків та споруд повинна бути запроектована 
згідно з ДБН В.1.2-6 так, щоб забезпечити надійну експлуатацію, в тому числі її 
загальну стійкість при аварійних ненормованих локальних руйнівних навантаженнях 
на окремі несучі конструкції, як мінімум на час, необхідний для евакуації людей 
(вибухи різного типу, пожежі, падіння важких предметів, наїзди важкого транспорту 
тощо)

Пункт 
7.12



7. ОГОРОДЖУВАЛЬНА 
ОБОЛОНКА



Огороджувальні конструкції громадських будинків та споруд слід проектувати із 
застосуванням матеріалів, що задовольняють вимоги енергоефективності згідно з 
ДСТУ 2339, ДБН В.1.2-11, ДСТУ Б В.2.6-100, ДСТУ Б В.2.6-101), пожежної безпеки 
згідно з ДБН B.1.1-7, енергоефективності та енергозбереження згідно з ДБН В.2.6-
31, ДБН В.2.6-33, а також санітарно-гігієнічних.
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Більше інформації див. 
Додаток «3» 
конкурсного завдання


