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Пояснювальна записка до другої редакції
проєкту Зміни ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди.
Заклади освіти»
1 Підстава для розроблення проєкту Зміни ДБН
Підставою для розроблення проєкту Зміни ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та
споруди. Заклади освіти» (далі – проєкт Зміни ДБН) є:
- Закон України «Про будівельні норми»;
- Закон України «Про архітектурну діяльність»;
- наказ Мінрегіону України від 09.04.2021 р. № 89 «Про затвердження
Переліків

прикладних

науково-технічних

розробок,

щодо

яких

здійснюватиметься фінансування у 2021 році за бюджетною програмою
КПКВК 2751030»;
- договір від 30.06.2021 р. № 14-251/2021 між Міністерством розвитку
громад та територій України та Державним підприємством «Державний
науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».
Проєкт Зміни ДБН узгоджено з технічним завданням на розроблення
проєкту Зміни ДБН.

2 Призначення і завдання проєкту Зміни ДБН
Призначеність і

завдання розроблення проєкту Зміни ДБН полягає у

вдосконаленні вимог ДБН з урахуванням досвіду застосування, встановлення
сучасних нормативних вимог до проектування закладів освіти, зокрема, вимог
інклюзивності та вимог до харчоблоків, актуалізації національної нормативної
бази відповідно до сучасних завдань будівельної галузі та приведенні до вимог
чинних нормативно-правових і нормативних актів та нормативних документів,
а також приведення термінології у відповідність до законодавства.
Розроблення проєкту Зміни ДБН забезпечуватиме можливість більш
широко застосовувати ДБН з урахуванням сфери його застосування, в тому
числі вирішення конкретних завдань під час розроблення підтримуючих
стандартів.
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Проєкт Зміни ДБН розроблено 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 закладів
освіти, зокрема, вимог інклюзивності та вимог до харчоблоків;
- визначення стандартів, підтримуючих обов’язкові вимоги та положення
будівельних норм.
Під час розроблення проєкту Зміни ДБН опрацьовані питання щодо:
- приведення вимог ДБН у відповідність до вимог законів України «Про
будівельні норми», «Про архітектурну діяльність», «Про освіту»;
- вдосконалення вимог ДБН з урахуванням досвіду застосування;
- встановлення сучасних нормативних вимог до проектування закладів
освіти, зокрема, вимог щодо інклюзивності та вимог до харчоблоків;
- встановлення сучасних функціональних вимог доступності, зручності,
інформативності і безпеки для учнів (студентів) та обслуговуючого персоналу,
до безпеки використання створеного середовища, що передбачає безбарʼєрність
простору, та вимоги до харчоблоків;
- додаткових вимог щодо систем безпеки та проектування харчоблоків;
- актуалізації нормативних актів та документів та виключення дублювання
з іншими нормативно-правовими та нормативними актами, документами;
-

приведення

термінології

у

відповідність

до

законодавства

та

актуалізовано нормативні акти та документи.;
- виключення вимог, що є предметом нормативно-правових актів та
зумовлюють корупційні ризики.

4 Характеристика об’єкта нормування
Проєкт Зміни ДБН розроблено на основі параметричного методу
нормування, що містить основні положення щодо забезпечення вимог безпеки
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під час проектування закладів освіти, а також встановлення сучасних
нормативних вимог, що передбачають безбарʼєрність простору та вимоги до
харчоблоків, з урахуванням досвіду європейських країн з зазначеного питання.
Вимоги, що забезпечуватимуть виконання основних положень, будуть
наведені у підтримуючих стандартах.
4 Набрання чинності Зміни ДБН
Набрання чинності Зміни ДБН передбачається у 2022 році.
5 Взаємозв’язок з іншими нормативними документами
Проєкт Зміни ДБН належить до групи взаємопов’язаних документів
комплексу В.2.2 «Будинки та споруди» згідно з ДБН А.1.1-1.
Проєкт Зміни ДБН пов’язано із:
- ДБН А.2.2-3:2014 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;
- 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
експлуатації;
- ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення;
- ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.
Проєкт Зміни ДБН розробляється у розвиток ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки
та споруди. Заклади освіти».

6 Відомості про оприлюднення для вивчення і надання пропозицій
На першу редакцію проєкту Зміни ДБН отримано зауваження та
пропозиції від:
- Державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва» (лист від 27.09.2021 № 746/01-10);
- ПАТ «КИЇВЗНДІЕП» (лист від 24.09.2021 № 01-1094);
- Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного
захисту (лист від 30.09.2021 № 940401-1955/30);

4

- Київського національного університету будівництва і архітектури
(р/н листа від 13.10.2021 № 506-24-80).
На основі отриманих зауважень та пропозицій підготовлено протокол
погодження позицій на першу редакцію проєкту Зміни ДБН, що містить
24 зауваження та пропозиції, з них 14 зауважень та пропозицій, що враховано,
2 – враховано частково, 8 – відхилено.
За результатами опрацювання отриманих зауважень та пропозицій
підготовлено другу редакцію проєкту Зміни ДБН.
7 Джерела інформації
Основні джерела інформації, що використані під час розроблення проєкту
Зміни ДБН:
- Закон України «Про будівельні норми»;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про архітектурну діяльність»;
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
- 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.
8 Додаткові дані
Другу редакції проєкту Зміни ДБН заплановано розглянути на широкому
громадському обговоренні 28 жовтня п.р. для отримання додаткових пропозицій
від зацікавлених сторін.

Директор ДП «НДІБК»
доктор техн. наук, професор,
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