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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до першої редакції проекту 

ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х «Інженерний захист територій, будинків, 

 будівель та споруд від підтоплення та затоплення» 

 

1 Підстава розроблення проекту ДСТУ 

Підставою розроблення проекту ДСТУ є: 

– Закон України «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні 

регламенти та процедури оцінки відповідності»; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про 

затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»; 

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 1436-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного 

забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 р.»; 

– Наказ Мінрегіону України від 12.12.2013 р. № 586 «Про затвердження 

Переліків розробок на створення науково-технічної продукції з нормування та 

стандартизації у сферах будівництва та житлової політики на 2013 рік»; 

– договір від 20 грудня 2013 р. № Н-12/308-2013 між Мінрегіоном України 

та Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій». 

Проект ДСТУ узгоджено з технічним завданням на розроблення проекту 

ДСТУ. 

2 Термін виконання 

Початок – грудень 2013 року. 

Кінець – травень 2016 року. 

3 Призначеність і завдання проекту ДСТУ 

Розроблення проекту ДСТУ має на меті вирішення наступних завдань: 



 

 

2 

 

– проектування інженерних заходів із запобігання підтопленню 

ґрунтовими водами та затопленню поверхневими водами територій та споруд; 

– проектування гідротехнічних та інших споруд для запобігання та захисту 

від підтоплень та затоплень; 

– встановлення вимог до визначення розрахункових величин, що 

впливають на призначення заходів з інженерного захисту територій, будинків і 

споруд від підтоплень та затоплень, забезпечення прийняття обґрунтованих 

технічних рішень по конструкціям та параметрам протизсувних та 

протиобвальних споруд; 

– актуалізація норм проектування споруд інженерного захисту територій, 

будинків і споруд від підтоплень та затоплень відповідно до сучасних вимог 

науки та техніки у галузі геотехніки; 

– впровадження інженерного захисту територій, будинків і споруд, що 

дозволить усунути або знизити до допустимих рівнів негативний вплив 

підтоплень та затоплень на об’єкти, що захищаються; 

– доповнення та розвиток положень ДБН В.1.1-25-2009. 

Розроблення проекту ДСТУ спрямоване на встановлення вимог до 

проектування нових і реконструкції існуючих споруд інженерного захисту від 

підтоплень та затоплень, а саме: 

– забезпечення більш надійної роботи споруд інженерного захисту 

територій, будинків і споруд від підтоплень та затоплень в складних інженерно-

геологічних та гідрологічних умовах території України;  

– підвищення якості проектування та будівництва споруд інженерного 

захисту від підтоплень та затоплень з врахуванням складних інженерно-

геологічних та гідрологічних умов території України. 

Реалізація цих завдань повинна забезпечувати встановлення вимог щодо 

надійності та раціонального проектування заходів та споруд інженерного 

захисту територій, будинків і споруд від підтоплень та затоплень шляхом 

впровадження сучасного досвіду проектування та будівництва, охорони 



 

 

3 

 

навколишнього середовища, запобігання аваріям внаслідок підтоплень та 

затоплень тощо. Це має забезпечити створення стандарту, що містить необхідні 

нормативні вимоги до проектування нових і реконструкції існуючих споруд 

інженерного захисту від підтоплень та затоплень в складних інженерно-

геологічних та гідрологічних умовах території та річок України. 

Сфери діяльності, на які впливатиме застосування проекту ДСТУ – 

«Цивільне будівництво взагалі» (код УКНД 93.010), «Зовнішній і внутрішній 

захист будівель узагалі» (код УКНД 91.120.01), «Запобігання аваріям і 

катастрофам» (код УКНД 13.200) згідно з ДК 004. 

4 Характеристика об’єкта стандартизації 

Проект ДСТУ розробляється у розвиток положень ДБН В.1.1-25-2009 

«Інженерний захист територій, будинків та споруд від підтоплення та 

затоплення». 

Проект ДСТУ буде узгоджений з чинними в Україні нормативними 

документами з питань проектування споруд інженерного захисту територій, 

будинків і споруд від підтоплень та затоплень і містити особливості визначення 

параметрів споруд з урахуванням національних підходів до проектування нових 

і реконструкції існуючих споруд у складних інженерно-геологічних та 

гідрологічних умовах території України.  

5 Взаємозв'язок з іншими національними НД 

Проект ДСТУ належить до групи взаємопов’язаних документів комплексу 

В.1.1 - «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі » згідно з ДБН А.1.1-1.   

Розроблюваний проект ДСТУ пов'язаний із:  

– ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і 

сільських поселень; 

– ДБН А.2.1.1-2014 Інженерні вишукування для будівництва; 



 

 

4 

 

– ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд; 

– ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво; 

– ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. 

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні 

положення; 

 – ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки 

і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах;  

– ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних 

геологічних процесів. Основні положення проектування; 

– ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ; 

 – ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція 

будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та 

фундаменти споруд. Основні положення проектування; 

– ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. 

Частина ІІ. Будівництво; 

– ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і 

споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення; 

– ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування; 

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

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія; 

– ДБН В.2.4-8:2014 Визначення розрахункових гідрологічних 

характеристик; 

– СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений (Основи 

гідротехнічних споруд); 
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– ДБН В.2.4-20:2014 Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення; 

– СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и 

поверхностных вод (Захист гірничих виробок від підземних та поверхневих 

вод); 

– СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные (Гідротехнічні 

споруди річкові). 

Проект ДСТУ розробляється уперше. 

6 Джерела інформації 

Основні джерела інформації, використані у процесі розроблення проекту 

ДСТУ: 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 

«Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд»;  

– ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. 

Основні положення; 

– ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів 

(ІCS:2005, MOD); 

– Водний кодекс України (введено в дію Постановою Верховної Ради 

України від 6 червня 1995 р. № 214/95-ВР із змінами, внесеними Законами № 

1990-III від 21.09.2000, № 2120-III від 07.12.2000, № 2905- III від 20.12.2001, № 

380-ІV від 26.12.2002, № 762-ІV від 15.05.2003, № 1344-ІV від 27.11.2003, № 

2285-ІV від 23.12.2004, № 2288-ІV від 23.12.2004, № 2505-ІV від 25.03.2005, № 

3370-ІV від 19.01.2006, № 3421-ІV від 09.02.2006, № 997-V від 27.04.2007, № 

107-VІ від 28.12.2007, № 309-VІ від 03.06.2008); 

– Земельний кодекс України (введено в дію Постановою Верховної Ради 

України від 25 жовтня 2001р. №2768-III); 

– Лісовий кодекс України (введено в дію Постановою Верховної Ради 

України від 21 січня 1994 р. № 3853-ХII); 
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– Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд 

(затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 

176). 

7 Додаткові дані 

Назва проекту ДСТУ може бути уточнена на кінцевих етапах його 

розроблення. 

Друга редакція проекту ДСТУ буде направлена на погодження до ТК 309 

«Будтехнології». 

8 Дата набуття чинності 

Дата набуття чинності орієнтовно кінець 2016 року. 

Проект ДСТУ не потребує спеціальних підготовчих заходів щодо його 

впровадження.  

 

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут 

 будівельних конструкцій» (ДП НДІБК),  

ТК 304 «Захист будівель і споруд», 

ПК 7 «Інженерний захист територій, будівель і споруд 

 в складних інженерно-геологічних умовах» 

  

Науковий керівник, завідувач відділення 

досліджень технічного стану будівель та споруд 

при небезпечних геологічних процесах ДП НДІБК, 

канд. техн. наук, с.н.с. 

 

____________ В. А.Титаренко 

___    ___________ 20    р. 

Відповідальний виконавець, провідний науковий 

співробітник відділення досліджень технічного 

стану будівель та споруд при небезпечних 

геологічних процесах ДП НДІБК, канд. техн. наук, 

доцент 

 

__________ В. Д.Шумінський 

___    ___________ 20    р  

Виконавець, науковий співробітник відділення 

досліджень технічного стану будівель та споруд 

при небезпечних геологічних процесах ДП НДІБК 

 

__________ І.Ю. Слободянік 

___    ___________ 20    р  

 


