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1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
Підставою для розроблення проєкту ДБН є:
- Наказ Мінрегіону від 09.04.2021 № 89 «Про затвердження Переліків
прикладних

науково-технічних

розробок,

щодо

яких

здійснюватиметься

фінансування у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030» (зі змінами).
- Договір від 24.09.2021 № 16-410/2021 між Міністерством розвитку громад
та територій України та Державним підприємством «Державний науководослідний інститут будівельних конструкцій».
2 ТЕРМІН РОЗРОБЛЕННЯ
Початок – вересень 2021року.
Завершення – листопад 2022 року.
3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ ДБН
Призначення розробки полягає в встановленні обов’язкових до виконання
вимог щодо проєктування та будівництва промислових будівель. Кінцевим
результатом розробки є проєкт нового ДБН «Будинки та споруди. Промислові
будівлі» (на заміну СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания») (далі – проєкт
ДБН).
Проєкт ДБН розробляється з метою:
- оновлення чинних будівельних норм;
- осучаснення термінів і понять;
-

виключення

дублювання

з

іншими

нормативно-правовими

та

нормативними актами, документами;
- встановлення сучасних нормативних вимог до проектування промислових
будівель;
- визначення стандартів, підтримуючих обов’язкові вимоги та положення
будівельних норм.
Під час розроблення проєкту ДБН будуть опрацьовані питання щодо:
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- приведення вимог ДБН у відповідність до вимог Законів України «Про
будівельні норми», «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- вдосконалення вимог до промислових будівель з урахуванням досвіду
застосування чинних норм;
- приведення термінології у відповідність до законодавства;
- виключення вимог, що є предметом нормативно-правових актів та
зумовлюють корупційні ризики;
- урахування пропозицій від юридичних і фізичних осіб до проєкту ДБН.
Розроблення

та

затвердження

проєкту ДБН

дасть можливість

при

проектуванні та будівництві промислових будівель:
- привести нормативні вимоги до проектування та будівництва будівель
підприємств

промисловості

у

відповідність

до

законодавства

у

сфері

містобудування, зокрема Законів України «Про будівельні норми» та «Про
регулювання містобудівної діяльності»;
- встановити сучасні, із використанням європейського досвіду, нормативні
вимоги;
- запровадити параметричні методи нормування.
Запровадження проєкту ДБН дасть можливість проектування промислових
будівель з підвищеним рівнем безпеки, у тому числі пожежної, довговічності,
безпеки життя та здоров’я людей, безпеки експлуатації, зниження рівня шуму та
вібрації, запобігання аваріям та техногенним катастрофам, забезпечить підвищення
енергоефективності та використання сучасних технологій, обладнання та
виробничих процесів у будівництві.
4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА НОРМУВАННЯ
Проєкт ДБН буде розроблено на основі параметричного методу нормування,
що міститиме основні положення щодо забезпечення вимог безпеки під час
проектування промислових будівель, а також встановлення сучасних нормативних
вимог, з урахуванням досвіду європейських країн із зазначеного питання.

4

Проєкт нового ДБН належить до групи документів класу В, підкласу В.2
«Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення»,
комплексу В.2.2 «Будівлі та споруди» згідно з ДБН А.1.1-1.
Проєкт ДБН розробляється на заміну СНиП 2.09.02-85* «Производственные
здания», який був перевиданий зі змінами на 01 липня 1991р. Враховуються також
основні положення Зміни № 1 (національної), яка набула чинності згідно з наказом
Держбуду України від 21.10.2004 року № 195.
При розробленні проєкту ДБН буде забезпечено повноту аналізу чинних
нормативно-правових та нормативних актів, з урахуванням досвіду європейських
країн із зазначеного питання та пропозицій від юридичних і фізичних осіб до
проєкту нового ДБН за результатами громадського обговорення.
Структура та оформлення проєкту ДБН повинні відповідати вимогам
ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві.
Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм» та
ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві.
Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм».
5 РОЗДІЛИ Й ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЮВАНІ
ПРОЄКТОМ ДБН
У проєкті ДБН слід встановити сферу застосування; навести нормативні
посилання на діючі будівельні норми і національні стандарти; встановити терміни
та визначення позначених ними понять; встановити вимоги до об’ємнопланувальних і конструктивних рішень промислових будівель; встановити вимоги
до інженерних систем та обладнання; встановити вимоги до пожежної та
техногенної безпеки, безпеки експлуатації; встановити санітарно-гігієнічні та
екологічні вимоги тощо.
Попередній перелік розділів проєкту ДБН наведено нижче.
У розділі «1 Сфера застосування» встановлюється сфера дії будівельних
норм.
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У розділі «2 Нормативні посилання» буде наведено перелік будівельних норм
та національних стандартів, що уточнюють положення цих норм.
У розділі «3 Терміни та визначення понять» буде наведено терміни та
визначення понять відповідно до нормативно-правових актів, нормативних актів та
документів.
У розділі «4 Загальні положення» будуть встановлені загальні положення
щодо сучасних нормативних вимог до проектування промислових будівель. Також
будуть конкретизовані основні вимоги до промислових будівель, а саме вимоги
щодо забезпечення:
механічного опору та стійкості,
пожежної безпеки,
гігієни, здоров’я та захисту довкілля,
безпеки і доступності при експлуатації,
захисту від шуму та вібрації,
енергозбереження та енергоефективності.
У розділі «5 Обʼємно-планувальні рішення» будуть встановлені сучасні
положення щодо:
варіантного проектування та техніко-економічного обґрунтування;
обґрунтування поверховості будівель та висоти приміщень різного
призначення;
об’єднання приміщень різних виробництв в одній будівлі;
особливості влаштування підземних, підвальних та технічних поверхів.
У розділі «6 Конструктивні рішення» будуть встановлені загальні вимоги до
конструкцій та елементів будівель, а також розкриті особливості проектування
конструкцій покриттів, ліхтарів, стін, перегородок, сходів тощо.
У розділі «7 Інженерні системи та обладнання» будуть встановлені вимоги
щодо водопостачання та водовідведення, опалення, вентиляції, кондиціонування,
електропостачання, освітлення, систем слабкоструменевого комплексу та безпеки,
автоматизації.
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У розділі «8 Пожежна та техногенна безпека» будуть встановлені вимоги
щодо забезпечення пожежної безпеки та шляхів евакуації людей з будівель і
приміщень, вогнестійкості елементів будівель, запобігання та мінімізації можливих
наслідків техногенних аварій.
У розділі «9 Технологічне устаткування» будуть розглянуті положення щодо
реалізації технологічних процесів, застосування мостових кранів та підйомнотранспорного обладнання.
У розділі «10 Санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги» будуть наведені
положення

щодо

забезпечення

санітарно-гігієнічних

вимог,

забезпечення

санітарних норм з обмеження шуму та вібрації, температурного режиму та
інсоляції, вимоги радіаційної безпеки та охорони довкілля.
У розділі «11 Безпека та доступність при експлуатації» будуть встановлені
вимоги щодо попередження травмування внаслідок падіння, опіків, вибухів,
уражень електричним струмом, забезпечення можливості праці інвалідів з
урахуванням досвіду європейських країн.
У

розділі

«12

Енергоефективність»

будуть

наведені

вимоги

до

енергоефективності будівель та заходи щодо енергозбереження.
У розділі «13 Реконструкція існуючих промислових будівель» будуть
розкриті

особливості

проектування

при

розширенні

виробництва,

перепрофілюванню, технічному переоснащенні існуючих промислових будівель.
У довідковому додатку А «Бібліографія» буде наведено перелік нормативноправових та нормативних актів, нормативних документів
Зміст проєкту ДБН та його основні положення можуть бути уточнені на
кінцевих етапах розроблення проєкту ДБН.
6 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ ТА
НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДБН А.2.3-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій
ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва.
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ДБН В.1.2-2-2006 Навантаження і впливи. Норми проектування
прДБН В.1.2-6-20ХХ Основні вимоги до конструкцій, будівель і споруд.
Механічний опір та стійкість*
прДБН В.1.2-7-20ХХ Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна
безпека*
прДБН В.1.2-8-20ХХ Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я
та захист довкілля.*
прДБН В.1.2-9-20ХХ Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і
доступність при експлуатації*
прДБН В.1.2-10-20ХХ Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
та вібрації*
прДБН

В.1.2-11-20ХХ

Основні

вимоги

до

будівель

і

споруд.

Енергозбереження та енергоефективність*
ДБН

В.1.2-14:2018

Загальні

принципи

забезпечення

надійності

та

конструктивної безпеки будівель і споруд
ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні
положення
прДБН В.2.2-ХХ:20ХХ Складські будівлі*
ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення
ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення
ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація: Проектування зовнішніх мереж та споруд
ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

___________
*) На розгляді
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ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд
ДСТУ

Б

А.2.2-12:2015

Енергетична

ефективність

будівель. Метод

розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні
та гарячому водопостачанні
ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до
захисних заходів від ураження електричним струмом
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів,
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення
ДСТУ Б В.2.2-29:2011 Будинки і споруди. Будівлі підприємств. Параметри
(ГОСТ 23838-89, MOD)
НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які
підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної
сигналізації
НПАОП

0.00-1.80-18

Правила

охорони

праці

під

час

експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
7 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Основні джерела інформації, що будуть використані під час розроблення
проекту ДБН:
- Закон України «Про будівельні норми»;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- ДБН А.1.1-1:2009 Система нормування та стандартизації у будівництві.
Основні положення;
- ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві.
Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм;
- ДСТУ Б А.1.1-92:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві.
Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм.
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8 ЕТАПИ РОБІТ І ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ

Зміст та назва етапів

Строк
виконання
(початок,
завершення:
місяць, рік)

Результат за етапом
(перелік наукової, технічної та
іншої документації, що підлягає
передачі)

Етап 1. Аналіз чинних
нормативно-правових актів,
технічного характеру,
нормативних документів із
зазначеного питання.
Розроблення та погодження
технічного завдання на
розроблення проєкту нового ДБН
(далі – проєкт ДБН)

Вересень- Науковий звіт за результатами
жовтень проведеного аналізу
2021
Технічне завдання на
розроблення проєкту ДБН

Етап 2. Розроблення першої
редакції проєкту ДБН та
пояснювальної записки до неї.
Оприлюднення першої редакції
проєкту ДБН та пояснювальної
записки до неї на офіційних вебсайтах суб’єкта нормування та
організації-розробника.
Розсилання першої редакції
проєкту ДБН та пояснювальної
записки до неї до зацікавлених
організацій для вивчення та
надання пропозицій відповідно до
додатку А Технічного завдання.

Листопад- Перша редакція проєкту ДБН.
грудень
Пояснювальна записка до
2021
першої редакції проєкту ДБН

Етап 3. Опрацювання пропозицій
та відгуків до першої редакції
проєкту ДБН та складання
протоколу погодження позицій.
Розроблення другої редакції
проєкту ДБН та пояснювальної
записки до неї.

Січеньквітень
2022

Протокол погодження позицій.
Друга редакція проєкту ДБН.
Пояснювальна записка до другої
редакції проєкту ДБН.
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Зміст та назва етапів
Етап 4. Направлення другої
редакції проекту зміни ДБН на
погодження відповідно до додатку
Б Технічного завдання.
Проведення перевірки (відповідно
до Технічного завдання).
Опрацювання пропозицій та
зауважень за результатами
погодження та перевірки.
Розроблення остаточної редакції
проєкту ДБН.
Подання доопрацьованого проєкту
ДБН до Мінрегіону для розгляду та
затвердження.
Складання «Справи ДБН»,
проведення наукового супроводу
розробленого проєкту ДБН до
затвердження в установленому
порядку.

Строк
виконання
(початок,
завершення:
місяць, рік)

Квітеньлистопад
2022

Результат за етапом
(перелік наукової, технічної та
іншої документації, що підлягає
передачі)

Остаточна редакція проєкту
ДБН.
Пояснювальна записка до
остаточної редакції проєкту
ДБН.
Витяг з протоколу засідання
науково-технічної ради
організації-розробника.
Сформована справа ДБН.

