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Основні причини необхідності об’єднання і зміни 

ДСТУ Б А.2.4-43:2009  та

ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013: 

• Від початку дії норм було відмінено значну кількість норм і стандартів, 
вийшли нові норми і стандарти

• З’явилася необхідність актуалізувати та адаптувати вимоги до правил 
виконання проєктної документації сталевих конструкцій відповідно до 
сучасних умов і методів проєктування

• Осучаснилась технологія виготовлення МК
• Все більше зростає роль BIM-технологій у проектуванні МК, що 

потребує формалізації



ДСТУ Б А.2.4-43:2009
«Правила виконання проектної та 
робочої документації металевих 

конструкцій»

ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013
«Настанова з розроблення проектної 

та робочої документації металевих 
конструкцій. Креслення конструкцій 

металевих деталювальні (КМД)»

Новий ДСТУ-ХХХХ. 
«Правила виконання проєктної

і робочої документації 
металевих конструкцій» 

Пропонується об’єднати існуючі ДСТУ 
у новий змінений документ



 Актуалізувати 
посилання на 
нормативну 
документацію

• Більшість вказаних у ДСТУ Б 
А.2.4-43 та ДСТУ-Н Б А.2.4-44  
нормативних документів не 
діє в Україні

• Є нові актуальні норми і 
стандарти

• З’явилося багато 
гармонізованих стандартів, 
які потребують посилання



 Адаптувати і 
відкоригувати 
існуючі вимоги

• Осучаснит
и 

приклади 
оформлення:

Нормативний документ Статус

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на 
будівництво»

Вносяться 
зміни

ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми
проектування»

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 «Конструкції сталеві будівельні. 
Вимоги до виготовлення»

Планується 
внесення 
змін

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 «Конструкції металеві будівельні. 
Вимоги до монтажу»

ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 «Проектування сталевих
конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість»

ДСТУ  «Настанова з оцінювання якості конструктивних 
рішень»

Новий, 
введення в 
дію 2021р 

• Узгодження вимог з суміжними НД:

• Доповнити  
існуючі 

правила:



Приклади 
пропозицій 

щодо  
доповнення 

існуючих 
правил 



BIM-технології. Одностадійне проєктування: 
КМ+КМД 

Вогнезахист та розрахунок на 
вогнестійкість: розрахунок 
критичних температур

 Нові вимоги 
відповідно до 

сучасних умов і 
методів 

проєктування

Визначення і розширення поняття 
«розрахунки»: перелік і формат 
результатів розрахунків на різних 
стадіях проєктування



КОНСТРУКЦІЇ 
МЕТАЛЕВІ

Проектна документація конструкцій 
металевих

Стадія П або РП (в частині, що 
затверджується);

Робоча документація конструкцій металевих 
Стадія Р або РП

1. Конструкції 
металеві КМБ

1. Конструкції 
металеві КМ

2. Конструкції 
металеві 

деталізовані КМД

BIM-технології:
одностадійне
проєктування

Традиційний 
існуючий 

підхід:
двостадійне

проєктування



Плановий термін введення нормативу - 2022р., + відповідне 
внесення змін у ДБН В.2.6-198 та ДБН А.2.2-3 тощо

Запрошуємо долучатися до 
розробки Технічного завдання! 

Технічне завдання
відкрите для Ваших 

пропозицій!



Дякуємо за увагу!



Основні задачі змін

актуалізувати 
посилання на нормативну 

документацію

адаптувати і відкоригувати 
існуючі вимоги і правила

додати нові вимоги
відповідно до сучасних 

умов і методів проєктування

Новий ДСТУ 
«Правила виконання проєктної і робочої документації металевих 

конструкцій» 


