
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до другої редакції 

проекту Зміни № 2ДБН А.2.2-3:2014  

«Склад та зміст проектної документації на будівництво» 

 

 

1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМІНИ 

БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.09.2020             

№ 200 «Про затвердження Переліку прикладних науково-технічних розробок, 

щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2020 році за бюджетною 

програмою КПКВК 2751030». 

Договір №  9-145/2020 від 18.11.2020 між Міністерством розвитку громад та 

територій України і державним підприємством «Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва». 

 

2. ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ЗМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Метою розробки є удосконалення вимог складу та змісту проектної 

документації на будівництво до сучасних потреб будівельної галузі щодо 

використання технологій будівельного інформаційного моделювання та 

відповідно до чинних нормативно-правових, нормативних актів і нормативних 

документів, зокрема: 

-  Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про енергетичну 

ефективність будівель»; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 «Про 

затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» (із змінами), у тому числі в частині розроблення в електронній 

формі проектів будівництва, що затверджуються розпорядчим документом, на 

який накладається кваліфікований електронний підпис та можливості проведення 

експертизи у вигляді електронних документів; 

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ 

Об’єктом нормування є склад та зміст проектної документації на нове 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будинків, будівель, споруд 

будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури. 



4. НАДАННЯ ЧИННОСТІ, УПРОВАДЖЕННЯ, ДАТА ПЕРШОГО 

ПЕРЕВІРЯННЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРЯННЯ ДОКУМЕНТА 

Рекомендований термін надання чинності – з 2022.07.01, але не раніше ніж 

через 90 днів з дня реєстрації Зміни № 2 та оприлюднення її на порталі Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва. 

Періодичність перевіряння – 5 років. 
  

5. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ, 

НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Положення Зміни № 2 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної 

документації на будівництво» взаємопов’язані з: 

Законом України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI; 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

16.10.2012 № 5459-VI; 

Законом України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-ХІV; 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-

VIII; 

Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку»                          

від 03.09.2020 № 850-ІХ; 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 «Про 

затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» (із змінами); 

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». 

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування у 

будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання 

будівельних норм»; 

ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Система стандартизації та нормування у 

будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних 

норм». 

 

6. ВІДОМОСТІ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І 

НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

На першу редакцію проекту Зміни № 2 пропозиції надіслали 9 організацій: 

- ПАТ«Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по 

цивільному будівництву»; 

- Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного 

захисту; 

- ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; 

- ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД»; 

- ДП «Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього 

господарства»; 



- ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного 

будівництва»; 

- ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба 

Української державної будівельної експертизи»; 

- ПП «Полтава-проект»; 

- ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені 

В.М.Шимановського». 

Усього надіслано 180 зауважень і пропозицій, які стосуються: 

- уточнення визначень окремих термінів та долучити нові терміни та їх 

визначення; 

- особливості оформлення проектної документації в електронній формі; 

- кількості стадій проектування; 

- коригування проектної документації; 

- повноважень ГІП і ГАП; 

- статусу та змісту додатків; 

- оцінки впливів на навколишнє середовище; 

- заходів щодо забезпечення пожежної безпеки; 

- правил оформлення Зміни. 

Усього враховано 86 пропозицій, враховано частково 31 пропозицію, відхилено 

62 пропозиції,  взято до відома 1 пропозицію. 

 

7. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

Закон України від 20.05.99 № 687-XVI «Про архітектурну діяльність». 

Закон України від 17.01.2017 № 1817-VІІІ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».  

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017                         

№ 2059-VIII. 

Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45, зареєстрований в Мінюсті 01.06.11 за 

№ 651/19389 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів» (зі змінами). 

Наказ Мінрегіону від 06.11.2017 № 289 «Про затвердження Переліку 

об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не 

надаються», зареєстрований в Мін’юті 27.11.2017 за №1437/31305. 

 

 

В.о. директора ДП «НДІБВ»                                                         О.О.Савченко 

 

Науковий керівник,  

заступник директора                                                                      Ю.М.Червяков 
 


