
 

 

1 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до першої редакції проекту ДБН В.2.1-10:201Х «Основи і фундаменти 

споруд. Основні положення проектування» 

1 Підстава для розроблення проекту ДБН 

Підставою для розроблення проекту ДБН є: 

- закони України: «Про будівельні норми», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про архітектурну діяльність»; 

- наказ Мінрегіону від 18.04.2016 № 93 «Про затвердження Переліку 

розробок на створення науково-технічної продукції у сфері будівництва та 

житлової політики на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2751030»; 

- договір №23-73/2016 від 15.11.2016 р. між Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та 

Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій». 

Проект ДБН узгоджений із технічним завданням на розроблення проекту ДБН. 

2 Призначення і завдання проекту ДБН 

Призначення розроблення проекту ДБН – актуалізація нормативних 

документів з проектування різних типів основ і фундаментів будівель та споруд, 

наведених у ДБН В.2.1-10-2009, встановлення вимог до проектування паль і 

пальових фундаментів відповідно до Зміни №1 ДБН В.2.1-10-2009, ДСТУ Б В.2.1-

27:2010, фундаментів заглиблених і глибокого закладання відповідно до 8.2 і 8.3 

ДБН В.2.1-10-2009.  

Основні завдання розроблення проекту ДБН:  

-  об’єднання в одному нормативному акті вимог до проектування усіх видів 

фундаментів у т.ч. пальових, заглиблених і глибокого закладання, з 

урахуванням вимог ДСТУ-Н Б ЕN 1997-1 та досягнень науки, техніки  і 

сучасного досвіду проектування і будівництва;  
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- забезпечення проектування основ і фундаментів з урахуванням особливостей 

умов будівництва і економіки України, надійності та безпеки об’єктів 

будівництва в складних інженерно-геологічних умовах на території України. 

Сфери діяльності, на які впливатиме застосування розроблюваного проекту 

ДБН – «Технічні аспекти» (Код УКНД 91.010.30), «Земляні роботи. Виймання 

ґрунту. Будування фундаментів. Підземні роботи» (Код УКНД 93.020)   згідно з 

ДК 004. 

3 Характеристика об’єкта нормування 

В проекті ДБН будуть наведені вимоги щодо проектування основ і 

фундаментів малозаглибленого, мілкого, заглибленого та глибокого закладання 

(плитних, стрічкових, пальових, "стін у ґрунті" тощо) малоповерхових та 

багатоповерхових будівель і споруд з різними типами несучих конструктивних 

систем; допустимих значень осідання і кренів з урахуванням вимог Технічного 

регламенту будівельних виробів, будівель і споруд. 

4 Набрання чинності будівельними нормами  

Набрання чинності розроблюваним нормативним актом передбачено у  

2018 році після його прийняття і затвердження Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та 

державної реєстрації.  

Дата першого перевіряння нормативного акту –2023 р. 

Періодичність перевіряння нормативного акту – один раз на п’ять років, якщо 

не виникне потреби перевіряти його раніше. 

Проект ДБН не потребує спеціальних підготовчих заходів щодо його 

впровадження. 

5 Взаємозв’язок з іншими нормативними документами  

Проект ДБН належить до групи взаємопов’язаних  документів комплексу 

В.2.1 «Основи та підвалини будинків і споруд» згідно з ДБН А.1.1-1. 

Розроблюваний проект ДБН пов'язаний із: 
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ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва 

ДБН А.2.2.1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд. Основні положення проектування 

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення 

ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 

обвалів. Основні положення 

ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і 

просідаючих ґрунтах. Частина I. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. 

Частина II. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах 

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України 

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 

положення проектування 

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення 

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування 

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів 

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення 

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків 

ДБН В.2.3-26:2010 Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування 

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування 

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення 

ДБН В.2.7-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення 

ДСТУ Б А.1.1-25-94 Система стандартизації та нормування у будівництві. 

Ґрунти. Терміни та визначення 
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ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки  

будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування 

ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Методи польових випробувань палями 

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Класифікація 

ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення 

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і 

деформованості 

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. 

Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань 

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Основи та підвалини будинків і 

споруд. Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення 

ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) Основи та підвалини будинків і 

споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і 

реформованості 

ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) Основи та підвалини будинків і 

споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним 

зондуванням 

ДСТУ Б В.2.1-11:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки 

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод  

лабораторного визначення максимальної щільності 

ДСТУ Б В.2.1-13:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод 

лабораторного визначення ступеня морозної здимальності 

ДСТУ Б В.2.1-14:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод 

польового вимірювання температури 
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ДСТУ Б В.2.1-15:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи польового визначення глибини сезонного відтавання 

ДСТУ Б В.2.1-16:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин 

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи лабораторного визначення фізичних властивостей 

ДСТУ Б В.2.1-18:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод 

вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів 

ДСТУ Б В.2.1-20:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод 

польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання 

ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод 

лабораторного визначення властивостей просідання 

ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації 

ДСТУ Б В.2.1-24:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи польових випробувань проникності 

ДСТУ Б В.2.1-25:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи вимірювання глибини сезонного промерзання 

ДСТУ Б В.2.1-26:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості 

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення 

несучої здатності за результатами польових випробувань 

ДСТУ Б В.2.6-65:2008 Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. 

Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.6-115:2010 Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті 

круглого перерізу і палі-оболонки залізобетонні суцільні з ненапруженою 

арматурою. Конструкція і розміри (ГОСТ 19804.5-83, MOD) 

ДСТУ Б В.2.6-139:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції 

залізобетонні підпірних стін. Технічні умови (ГОСТ 26815-86, MOD) 
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ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і 

залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні умови                              

(ГОСТ 31384:2008, NEQ) 

ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних 

будівельних конструкцій та основ будівель і споруд 

ДСТУ Б EN 1997-1 Еврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні 

правила (EN 1997-1:2004, IDT) 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія 

Проект ДБН розробляється на заміну ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та 

фундаменти споруд. Основні положення проектування". 

 

Зав. відділу основ і фундаментів та захисту 

територій, будівель і споруд від деформацій 

в складних інженерно-геологічних умовах 

ДП НДІБК, науковий керівник 
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