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СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

1. РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний і проектний 

інститут «УкрНДІпроектреставрація» 

2. РОЗРОБНИКИ: В. Тимкович, к.т.н. (науковий керівник), Л.Цяук;  

О. Молож; Ю.Біляков; Т. Бурмай; О.Самойленко. 

3. ПОГОДЖЕНО: Міністерство культури, молоді та спорту України.  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

4. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА 

НАДАНО ЧИННОСТІ: 

Наказ Міністерства розвитку громад та територій 

України від ____ 201Х р. № ____ 

 

ТЕКСТ ЗМІНИ 

          ЗМІСТ 

Додаток В. Форма 2. замінити в назві Акту слово «рівень» на «категорія». 

 

      Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  

      Пункт 1.2 додати речення: 

наприкінці абзацу «Роботи щодо збереження пам’яток відносяться до виду будівництва – 

«реставрація». 

 

       Розділ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

       Пункт 3.24 додати речення: 

Наприкінці другого абзацу після слів «ремонт (реставраційний)» додати речення: «які 

здійснюються на пам’ятках в різних поєднаннях або окремо.» 

       Пункт 3.25 Ремонт (реставраційний) після слів «частин пам’ятки» - додати 

словосполучення «між періодами її реставрації», далі по тексту. 

        Пункт 3.28 Рівень складності робіт з розроблення документації вилучити. 

Доповнити розділ новими пунктами наступного змісту: 

        «3.31 натурні архітектурні дослідження  
Дослідження які виконуються на пам’ятці з метою вивчення матеріальної структури 

пам’ятки, визначення частин (елементів), первісного ядра, пізніх нашарувань шляхом 

влаштування зондажів та шурфів. 

        3.32 частина пам’ятки  

Окремі взаємопов’язані структурні частини  (елементи) що мають певне призначення 

(фундаменти, стіни,фасади, інтер’єри) перекриття, дахи або покриття дахів, сходи, вікна, 

двері,балкони, лоджії».  

 

Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Пункт 4.1 Додати словосполучення «дослідження пам’ятки та» після слова «Процес» далі 

по тексту. 

Пункт 4.6 в підпунктах «а» та «б» на початку додати слово «документація на»  

Пункт 4.9 викласти в новій редакції:«У разі ремонту (реставраційного) пам’ятки або її 

частини можливе розроблення науково-проектної документації за робочим проектом (РП). 

У випадку необхідності опорядження фасадів або інтер’єрів при наявності раніше 

розроблених паспортів опорядження коригується лише технологія виконання робіт із 

врахуванням реального технічного стану пам’ятки» . 
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Пункт 4.10 В другому абзаці після слова «покрівель» додати слово «дахів», вилучити 

слово «перетирання». 

Пункт 4.11 вилучити. 

Пункт 4.12 доповнити   

В першому абзаці після словосполучення «Реставраційне завдання» додати слова 

«Завдання на проектування». Наприкінці третього абзацу додати словосполучення 

«пусковому комплексу».  

Пункт 4.15 викласти в новій редакції: 

«Вартість науково-проектних робіт визначається згідно з Тимчасовим збірником цін на 

науково-проектні роботи по нерухомих пам’ятках історії та культури Української РСР 

(ТЗЦНІПР-91) відповідно до категорії складності».  

Доповнити розділ новим пунктом наступного змісту: 

«4.16 Паспорт опорядження фасадів, як складова науково-проектної документації на стадії 

«Робоча документація», розробляється на базі погодженого колористичного рішення 

фасадів, виявленого в процесі натурних архітектурних та хіміко-технологічних 

досліджень. Головна мета розробки Паспорту опорядження фасадів – закріплення за 

пам’яткою документально підтвердженої кольорової гами опорядження фасадів.» 

 

Розділ 5 СКЛАД ТА ЗМІСТ ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ  

Пункт 5.1 вилучити фразу: 

«та включають вихідні дані для об’єкта реставрації та попередні дослідження». 

Пункт 5.1.2 вилучити в підпункті «д» словосполучення в дужках «(в разі потреби)»;  

додати новий підпункт :  

« и) попереднє обстеження території.» 

Пункт 5.1.3 підпункт «в» - викласти в новий редакції: - «визначений фізичний об'єм 

пам’ятки».  

 

Розділ 6 СКЛАД ТА ЗМІСТ КОМПЛЕКСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Пункт 6.2 підпункт «б» доповнити  після слова «нашарування» словами: «а саме: 

інформацію про планувальну структуру пам’ятки, об’ємно-просторову композицію, 

архітектурне вирішення фасадів та інтер’єрів а також їх опорядження». 

Розділ 7 СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА 

ПРОТИАВАРІЙНІ АБО НЕВІДКЛАДНІ КОНСЕРВАЦІЙНІ РОБОТИ 

Пункт 7.1 вилучити з тексту фразу:«не є складовими ремонтно-реставраційних робіт і» 

Пункт 7.2.3 вилучити з тексту словосполучення:«та/або дефектних актів (Додаток Д)». 

 

Розділ 8 CКЛАД ТА ЗМІСТ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ (ЕП) 

Пункт 8.1 Додати після слова «ансамблю» словосполучення - «для визначення черг», далі 

по тексту. 

 

Розділ 9 СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (П) 

Пункт 9.3 викласти в новій редакції: 

«Проект включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) креслення; 

в) технологію виконання ремонтно-реставраційних робіт; 

г) основні положення організації реставрації; 

д) відомості обсягів робіт; 



е) кошторисну документацію». 
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Пункт 9.3.2 викласти в новій редакції: 

підпункт «в» - додати визначення: «масштаб 1:200»;  

підпункт «д» - вилучити; 

підпункт «ж» вилучити словосполучення в дужках «(за потреби)». 

підпункт «и» вилучити словосполучення в дужках «(за потреби)». 

 

Розділ 10 СКЛАД ТА ЗМІСТ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ (РП) 

Пункт 10.1 замінити в середині тексту слово «рівнів» словом «категорій»  

Пункт 10.2 другий абзац викласти в новій редакції: 

«Робочий проект включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) креслення; 

в) технологію виконання ремонтно-реставраційних робіт; 

г) основні положення з організації реставрації; 

д) відомості обсягів робіт; 

е) кошторисну документацію» 

Пункт 10.3 виключити з тексту другий абзац. 

Пункт 10.4 вилучити.  

 

Розділ 11 СКЛАД ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (Р) 

Пункт 11.2.2 доповнити новими підпунктами наступного змісту: 

« м) генплану, розпланувального креслення, вертикального планування /плану організації 

рельєфу, картограм земляних робіт, розрізів в масштабі 1:200; 1:500. 

н) малих архітектурних форм». 

Пункт 11.4 Додати наприкінці абзацу словосполучення:  

«для подальшої розробки проектних рішень». 

 

Додаток А ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОБ’ЄКТА РЕСТАВРАЦІЇ, ЯКІ НАДАЄ 

ЗАМОВНИК  

Пункт 2 доповнити словами в дужках: «(в разі наявності)». 

Пункт 4 доповнити словами в дужках: «(в разі наявності)». 

 

Додаток В Форма 2. АКТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ РОБІТ ІЗ 

РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

Найменування Слово «рівнів» замінити на «категорії». 

Пункт 3 Викласти в новий редакції: 

«Категорія складності пам’ятки при обмірних роботах.» 

Пункт 4 Викласти в новий редакції: 

«Категорія складності пам’ятки при розробці проекту.» 

Примітка. Вилучити. 

Додаток Е  Форма 5 РЕСТАВРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

В графі «Підписи» додати слова «(за наявності)» після слів «Науковий керівник» 

 

Додаток И КОМПЛЕКТУВАННЯ І СКЛАД ТОМІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ   
Том 3 Додати книгу 9 з назвою «Дослідження території пам’ятки».  

Том 3 Додати книгу 10 з назвою «Фотофіксація досліджень території пам’ятки». 

Том 6 Книга 4 В назві книги після слів «Основне креслення» вилучити словосполучення 

«схема розташування будівель і споруд». 



Додаток К СКЛАД ПАСПОРТА ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ  

Пункт 4.7 – вилучити.  
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Додаток Н Форма 8 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

 викласти в новий редакції: 

  

 

Найменування науково-проектної організації 

(серія та № кваліфікаційних сертифікатів) 

 

Назва пам’ятки згідно з реєстром (Примітка 1) 

(адреса) 

Вид будівництва 

Замовник 

Назва об’єкту проектування(Примітка 2) 

 

Номер та назва тому (Примітка 3) 

 

(шифр тому) 

Номер та назва книги (Примітка 4) 

(шифр книги) 

 

 

Посади                 підписи             ініціали, прізвища (Примітка 5) 

 

Місто, рік 

Примітка 1. Назва об’єкту згідно державного реєстру або Переліку пам’яток, вид 

пам’ятки, категорія охорони, охоронний №. 

Примітка 2. Розробка на науково-проектну документацію на реставрацію, 

реставрацію з пристосуванням, на консервацію, на реставраційний 

ремонт, на протиаварійні роботи, на невідкладні консерваційні роботи, 

музеєфікацію тощо, на будівлю в цілому або на її окремі частини із 

зазначенням стадії проектування.  

Примітка 3. Згідно з пп. 1 та 2 Додатку И. 

Примітка 4. Згідно з пп. 3 та 4 Додатку И. 

Примітка 5. Директор, ГІП, ГАП, технолог, кошторисник тощо. 



Примітка 6. Маркування шифрів згідно з п.5 Додатку И. 
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Додаток П БІБЛІОГРАФІЯ 

Пункт 16. Посилання на ДСТУ 3008-95 замінити посиланням на ДСТУ 3008:2015 

Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання. 

 

Пункт.17. Посилання на ДСТУ Б А.2.4-5-95 замінити посиланням на  

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 Система проектної документації для будівництва. 

Загальні положення. 

 

Пункт 19. Посилання на ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) СПДБ  

замінити посиланням на ДСТУ Б А.2.4-10:2009. 

 

Пункт 21. Вилучити. 

Пункт 25. Посилання на ДБН-Н Б А.2.2-11:2014 замінити посиланням  

на ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 

 

Пункт 26 Вилучити словосполучення «Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків». 

КДП-2041-12 Україна 226-93» 

Пункт 30 Вилучити. 

Пункт 31 Доповнити словами на при кінці абзацу: «Методичні рекомендації щодо 

розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок». 

 

Доповнити Додаток новими пунктами наступного змісту: 

«33. Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження 

Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769»; 

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

 

Науковий керівник –  

Т.в.о директора інституту «УкрНДІпроектреставрація» 

Кандидат технічних наук,  

Академік Академії будівництва України                                     В.Ю. Тимкович 

 

«____» ______________2019р. 

 

Відповідальній виконавець  

Головний архітектор інституту  

«УкрНДІпроектреставрація»                                                                    Л.І. Цяук  

                                                     

«____» ______________2019р. 



 
 


