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1. Український союз 

пожежної та техно-

генної безпеки 

(УСПТБ);  

Президент, Голова 

правління 

Б.С.Платкевич;  

лист  № 102/10  

від 17.10.2018 р. 

     

1 

(1) 

Розділ 15  

п.15.10 

У п. 15.10 наведено вимоги щодо 

гранично допустимого проміжку часу 

евакуації з будівель залежно від їх сту-

пеня вогнестійкості. Слід зауважити, 

що подані значення (від 3 хвилин до 6 

хвилин залежно від нього) можуть бути 

реалізовані фактично тільки в тому ви-

падку, якщо культурно-видовищні або 

дозвіллєві заклади розташовано в 

окремих будівлях, у той час як наразі 

має місце тенденція до їх розміщення у 

складі інших об'єктів. Як приклад, мо-

Внесена необхідність 

уточнення,  що на-

дані гранично допус-

тимі проміжки часу 

евакуації слід засто-

совувати тільки для 

окремо розташова-

них будівель  

П.15.10 доповнюється 

фразою: «Для кінотеат-

рів у складі ТРЦ час ева-

куації слід розраховувати 

з урахуванням всіх оточу-

ючих закладів, але не ме-

нше наведених в 4 абзаці 

п. 15.10.» 

Ліквідована  

неточність в трак-

туванні гранично 

допустимого про-

міжку часу еваку-

ації з кінотеатру 
Ураховано 
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жна навести повсюдне розміщення кі-

нотеатрів у складі торговельно-

розважальних центрів (комплексів).  

2 

(2) 

Розділ 15  

п.15.31 

П.15.31, де перелічуються системи 

протипожежного захисту, якими слід 

обладнувати культурно-видовищні та 

дозвіллєві заклади, після слів «автома-

тичною системою пожежогасіння» слід 

доповнити словами «системою проти-

димного захисту», далі за текстом. Під-

става: ДБН В.2.5-56:2014, на які є по-

силання у вказаному пункті, встанов-

люють також вимоги щодо систем про-

тидимного захисту.  

Внесено доповнення 

щодо обладнання за-

кладів також і «сис-

темою протидимного 

захисту» 

«15.31 Будівлі і споруди 

культурно-видовищних та 

дозвіллєвих закладів по-

винні бути обладнані сис-

темою пожежної сигна-

лізації, автоматичною 

системою пожежогасін-

ня та системою проти-

димного захисту (відпо-

відно до вимог ДБН В.2.5-

56 і ДБН В.2.2-9) і систе-

мою оповіщення про по-

жежу згідно з вимогами 

ДБН В.2.5-56» 

Застосування  

систем протидим-

ного захисту для 

обладнання буді-

вель культурно-

видовищних та 

дозвіллєвих за-

кладів 
Ураховано 

3 

(3) 

Розділ 15  

п.п.15.31 – 15.44 

Відкоригувати п.п. 15.31 – 15.44 від-

повідно до сучасної уяви про протипо-

жежний захист об'єктів. Зокрема, не-

зрозуміло, з яких міркувань «експози-

ційні зали та фондосховища музеїв» 

рекомендовано захищати системами 

вуглекислотного пожежогасіння, у той 

час, як наприклад, інші види систем 

газового пожежогасіння можуть мати 

принаймні не нижчу ефективність.  

Внесена необхідність 

заміни рекомендова-

ної системами вугле-

кислотного поже-

жогасіння на більш 

ефективну 

Другий абзац п. 15.31 буде 

викладений в новій редак-

ції: «В експозиційних за-

лах та фондосховищах 

музеїв рекомендується 

застосовувати газове 

пожежогасіння» 

Застосування  

більш ефективних 

систем газового 

пожежогасіння 

Ураховано 

2. «УКРНДПІЦИ-

ВІЛЬБУД»  

Директор 

О.П.Чижевський  

лист №662  

від 26.10.2018 р. 

    

 

1  

(4) 

Підрозділ 6.3.4 Підрозділ 6.3.4 «Приміщення техно-

логічного забезпечення кінопоказу» 

доповнити вимогами до складу кіноп-

Внесена необхідність 

доповнення підрозді-

лу щодо вимог до кі-

«6.3.4…При декількох кіно-

залах (мультиплекси) слід 

передбачати операційний 

комп'ютерний центр управ-

Підрозділ 6.3.4 

доповнено вимо-

гами до кінопрое-
Ураховано 
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роекційної групи приміщень мультип-

лексів з декількома кінозалами 

нопроекційного ком-

плексу мультиплексів 

ління кінопоказом, з якого 

керується дія кінопроекто-

рів в приміщеннях апарат-

них-проек-ційних при кож-

ному з залів для глядачів. В 

проекційних-апарат-них ро-

зташовуються тільки кіно-

проектори (мінімальна пло-

ща приміщень - 16 м
2
). Пло-

ща центру управління кіно-

показом розраховується за 

завданням на проектування, 

виходячи 6,0 м
2
 на одного 

співробітника + не менше 8 

м
2
 на допоміжне обладнання 

+ приміщення санвула.» 

кційного комплек-

су мультиплексів 

3. «УкрНДІЦЗ»  

Начальник інституту 

В.С.Кропивницький  

лист №93/16-1484  

від 29.10.2018 р. 

    

 

1 

(5) 

п.4.6 В пункті 4.6 пропонуємо наступну 

класифікацію рівнів комфорту культу-

рно-видовищних та дозвіллєвих закла-

дів: 1 – високий, 2 – середній, 3 – стан-

дарт. 

Внесено коригування 

визначення понять в 

класифікації рівнів 

комфорту 

«4.6 Будівлі культурно-

видовищних та дозвіллє-

вих закладів за рівнем ко-

мфорту поділяють на 

три групи: 1 – високий, 2 

– середній, 3 – стандарт-

ний, відповідно з якими 

визначаються вимоги до 

розмірів приміщень та їх 

обладнання.» 

Відредаговане фо-

рмулювання ви-

значення понять в 

класифікації рів-

нів комфорту 
Ураховано 

2  

(6) 

п.15.36 За текстом пункту 15.36 після слів 

«не менше 2,5 л/с» додати слова «у ко-

жну точку приміщення». Після слів «не 

менше 5 л/с кожний» додати слова «у 

кожну точку приміщення». 

Внесено коригування 

щодо уточнення ви-

мог до витрат води 

для внутрішнього 

пожежогасіння: «у 

кожну точку примі-

щення»  

«- кінотеатрів, клубів, 

центрів дозвілля з естрада-

ми за місткості залу для 

глядачів до 300 місць включ-

но – два струменя не менше 

2,5 л/с у кожну точку при-

міщення, більше 300 місць – 

Застосування уто-

чнення вимог до 

витрат води для 

внутрішнього по-

жежогасіння: «у 

кожну точку при-

міщення» 

Ураховано 
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два струменя з витратою не 

менше 5 л/с кожна у кожну 

точку приміщення;  

-клубів, центрів дозвілля 

зі сценами і театрів неза-

лежно від місткості – два 

струменя не менше 2,5 л/с і 

два струменя з витратою не 

менше 5 л/с кожний у кожну 

точку приміщення.»  

3  

(7) 

п.16.40 В пункті 16.39 слова «загартоване 

скло» замінити на «загартоване або ар-

моване скло». 

 

Внесено коригування 

щодо додаткових 

вимог до засклення 

полотен дверей, яки-

ми користуються 

особи з інвалідністю 

на кріслах колісних 

«..Для засклення вико-

ритовувати загартоване 

або армоване скло, захи-

щене протиударною сму-

тою на висоту не  менше 

0,3 м від підлоги; на склі 

повинно бути передбачене 

яскраве контрастне мар-

кування.»  

Внесено додатко-

ві вимоги до за-

склення полотен 

дверей, якими ко-

ристуються особи 

з інвалідністю на 

кріслах колісних 

Ураховано 

4. Український Центр 

сталевого будівниц-

тва «УЦСБ» 
Виконавчий директор 

«УЦСБ»  
В. А. Колісник  

лист № 80/11/2018  

від 05.11.2018 р. 

    

 

1  

(8) 

 Застосування обмежень висотності 

має бути відносно окремо стоячих бу-

дівель, вбудовані приміщення культур-

но-видовищних та дозвіллєвих закладів 

можуть бути у будівлях і понад 100 м 

(приклад – кінотеатри на 8 поверсі 

МФК Гулівер тощо). 

Відредагувати поси-

лань на висотність 

закладів дозвілля.  

 

4.8 Проектування 

вбудованих культурно-

видовищних та дозвіллє-

вих закладів на поверхах 

висотних багатофункціо-

нальних центрів слід здій-

снювати за завданням на 

проектування з урахуван-

ням вимог ДБН В.2.2-24 

та цих Норм.  

 

1). Розділ 1 відреда-

говано: Вимоги що-

до обмеження висо-

тності закладів до-

звілля вилучено з 

Розділу 1 «Сфера 

застосування».  

2). Розділ 4 допов-

нено пунктом щодо 

проектування за-

кладів дозвілля на 

поверхах висотних 

Ураховано 
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ТРЦ згілно ДБН 

В.2.2-24 з урахуван-

ням вимог цих 

Норм 

2 

(9) 

Розділ 5 Пропонується ввести п.5.9 «Для розмі-

щення автомобілів відвідувачів рекомен-

довано використовувати багаторівневі пар-

кінги із ефективним великопролітним пла-

нуванням, враховувати додаткову кількість 

автомобілів при завантаженості закладу в 

режимі «аншлаг», «прем’єра» тощо». 

Доповнити розділ 5 

пунктом 5.9 щодо 

розміщення автомо-

білів відвідувачів 

5.8 Для розміщення ав-

томобілів відвідувачів реко-

мендовано використовувати 

багаторівневі паркінги із 

ефективним багатопрого-

новим плануванням, врахову-

вати додаткову кількість 

автомобілів при заванта-

женості закладу в режимі 

«аншлаг», «прем’єра» тощо. 

Розділ 5 доповне-

ний пунктом 5.8 

щодо розміщення 

автомобілів 

Ураховано 

3 

(10) 

Табл. 8 Пропонується внести коригування: «у 

жіночих – один унітаз на 20 осіб,  у жіно-

чих вбиральнях один умивальник на 30 

осіб» так як по факту жінкам необхідно 

набагато більше часу і в реальності саме в 

жіночий туалет черга втричі більша (уми-

вальники повинні бути оснащені дзеркала-

ми і підсвіткою для чепуріння).  

 

В табл. 8 коригуван-

ня щодо кількості 

приладів у жіночих 

вбиральнях 

«Кількість приладів 

слід приймати: …… у жі-

ночих – один унітаз на 20 

осіб, один умивальник на 

30 осіб» 

Відкоригована кі-

лькість приладів у 

жіночих вбираль-

нях 
Ураховано 

4 

(11) 

п.11.3.1 Пункт пропонується доповнити - «Сис-

тема безпеки контролю доступу, система 

охоронної сигналізації та відео нагляду, 

автоматизація систем протипожежного за-

хисту» 

Доповнити п.12.3.1 

системами охоронної 

сигналізації та відео 

нагляду, автоматизація 

систем протипожежно-

го захисту 

Пункт «12.3.1 У будів-

лях та спорудах культурно-

видовищних та дозвіллєвих 

закладів повинні бути пред-

бачені такі електротехнічні 

системи:»    доповнити :.... 

- система безпеки кон-

тролю доступу;  

- система охоронної си-

гналізації та відеонагляду;  

- автоматизація сис-

тем протипожежного захи-

сту. 

Доповнення 
п.12.3.1 системами 

охоронної сигналі-

зації та відео нагля-

ду, автоматизація 

систем протипоже-

жного захисту  Ураховано 

5 

(12) 

п.16.41 Пропонуємо доповнити даний пункт поло-

женням «В усіх будівлях закладів має бути пе-

редбачена кімната або місце для пеленання 

немовлят, що має бути обладнане спеціальним 

Внесено доповнення 

пункту щодо примі-

щень для сповивання 

16.41 В усіх будівлях за-

кладів повинні передбачати-

ся ….приміщення або місце 

П.16.42 доповнено 

вимогами до при-

міщення для спо-
Ураховано 
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столиком та диспенсером великих паперових 

серветок і сміттєвим відерцем окремої утиліза-

ції. Таке місце може бути суміщеним із вбира-

льнями для маломобільних груп населення 

немовлят для сповивання немовлят. 

Площу приміщень та спови-

вальне обладнання передба-

чати за ДБН В.2.2-40.  

вивання немовлят   

6 

(13) 

п.17.6 Варто окремо регламентувати одиничну 

живучість для культурно-видовищних за-

кладів певних категорій, у новому ДБН 

В.1.2-14 буде регламентовано одиничну 

живучість для всіх будівель і споруд класу 

наслідків СС3, а для СС2 – організаційно-

конструктивні заходи для запобігання про-

гресуючого обвалення 

Внесено окремо рег-

ламентувати одиничну 

живучість закладів  

«…...При аналізі 

об’ємно-планувальних рі-

шень будівель культурно-

видовищних закладів класу 

наслідків СС2 згідно ДБН 

В.1.2 слід розглядати не ме-

нше 3, а при аналізі будівель 

класу СС3 – не менше 5 ва-

ріантів із різними констру-

ктивними вирішеннями, в 

тому числі зі сталевим і 

сталезалізобетонним, залі-

зобетонним каркасом. При-

кінцевий вибір оптимального 

вирішення будівлі здійсню-

вати за методикою аналізу 

вартості життєвого циклу 

згідно [22].  

Доповнено вимога-

ми до вибору конс-

труктивних вирі-

шень аналізу 

об’ємно плануваль-

них вирішень буді-

вель при класах на-

слідків СС2 та СС3. 

Ураховано 

7 

(14) 

п.18 Пропонуємо доповнити даний пункт 

положенням  «У електротехнічних рішен-

нях дозволяється передбачати зарядки для 

електротранспорту відвідувачів із виве-

денням на фасад або до місць стоянки» 

Доповнення вимога-

ми щодо електро-

підзарядки електро-

транспорту 

12.3.8 Слід передбачати 

зарядки для електротранс-

порту відвідувачів та пер-

соналу, в тому числі скуте-

рів осіб з інвалідністю, із 

виведенням на фасад або до 

місць автостоянки.  

 

Запропоновані ви-

моги надані в розді-

лі 12.3 Електропос-

тачання 
Ураховано 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Б.С.Платкевич;  

лист  № 102/10  

від 17.10.2018 р. 

1 

(15) 

Розділ 15 Назву розділу 15 викласти в редакції 

«Пожежна безпека» (див. п.п.4.5.1- 

4.5.3 ДСТУ 2272:2006 Пожежна без-

пека, Терміни та визначення основних 

понять).  

Внесено коригування 

щодо заміни терміну 

«протипожежний» 

на «пожежний» 

Назву розділу 15 замінено  

на «Пожежна безпека» 

Застосування чин-

ного терміну «по-

жежна безпека» на 

заміну нечинного 

«протипожежна 

безпека» 

Ураховано 

2 

(16) 

Розділ 15  У розділі 15 «Протипожежна безпе-

ка» термін «межа вогнестійкості R 30, 

R 45, EI 45 тощо» слід замінити на но-

рмований термін «клас вогнестійкості 

R 30, R 45, EI 45 тощо». Підстава: пун-

кти 5.3, 5.4 ДБН В.1.1-7:2016, де межа 

вогнестійкості – це час у хвилинах, на-

приклад 60 хв., а позначення класу вог-

нестійкості включає позначення грани-

чних станів будівельної конструкції та 

межі вогнестійкості, наприклад EI 45. 

Внесено коригування 

щодо уточнення те-

рмінів 

Замінено по всьому розді-

лу 15 «межа вогнестійкос-

ті» на «клас вогнестійкос-

ті» 

Застосування  

чинного терміну 

«клас вогнестійко-

сті» на заміну не-

чинного «межа 

вогнестійкості»  Ураховано 

3 

(17) 

Розділ 15  

п.15.10 

У першому реченні п. 15.10 після 

слів «Ширину і довжину шляхів еваку-

ації із залів для глядачів… визначають 

розрахунком…» вилучити слова «за 

погодженням з органами державного 

пожежного нагляду» та дати посилання 

на нормативний документ, який регла-

ментує цей розрахунок, далі за текстом. 

Підстава: проектна документація на 

будівництво об'єктів не потребує пого-

дження державними органами (частина 

6 статті 31 Закону України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності», а 

ГОСТ 12.1.004-91, що містить методи-

чний підхід до розрахунку часу евакуа-

ції, скасовується з 01.01.2019р. 

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

обхідності пого-

дження ширини і до-

вжини шляхів еваку-

ації із залів для гля-

дачів з органами 

державного пожеж-

ного нагляду 

«15.10 Ширину і довжину 

шляхів евакуації людей із 

залів для глядачів та з бу-

дівель кінотеатрів, відео-

комплексів, театрів, клу-

бів, центрів дозвілля ви-

значають розрахунком 

залежно від необхідного 

часу евакуації людей із за-

лів для глядачів…» 

Ліквідоване поси-

лання на необхід-

ність узгодження з 

органами держав-

ного пожежного 

нагляду (згідно 

частини 6 статті 

31 Закону України 

«Про регулювання 

містобудівної дія-

льності») 

Ураховано 
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4 

(18) 

Розділ 15  

п.п.15.31 – 15.44 

Наведені вимоги щодо улаштування 

спринклерних і дренчерних систем по-

жежогасіння, розташування їх компо-

нентів і захищуваної ними площі слід у 

міру можливості замінити посиланнями 

на відповідні пункти ДБН В.2.2-56:2014 

«Системи протипожежного захисту», 

ДСТУ EN 12845:2016 (EN 12845:2015, 

IDT) «Стаціонарні системи пожежога-

сіння. Автоматичні спринклерні систе-

ми. Проектування, монтування та тех-

нічне  обслуговування» і ДСТУ Б 

CEN/TS 14816:2013 «Стаціонарні сис-

теми пожежогасіння (CEN/TS 

14816:2008, IDT).  

Внесені побажання 

необхідності у міру 

можливості заміни 

вимог щодо улашту-

вання спринклерних і 

дренчерних систем 

посиланнями на від-

повідні нормативно-

правові акти 

У другій редакції ДБН на 

заміну ДБН В.2.2-16-2005: 

1).-розділ 2 доповнюється 

посиланнями на ДСТУ EN 

12845:2016 (EN 

12845:2015, IDT) «Стаці-

онарні системи пожежо-

гасіння. Автоматичні 

спринклерні системи. 

Проектування, монту-

вання та технічне  обслу-

говування» і ДСТУ Б 

CEN/TS 14816:2013 

«Стаціонарні системи 

пожежогасіння Дренчер-

ні системи. Проектуван-

ня, монтування та тех-

нічне обслуговування 

(CEN/TS 14816:2008, IDT) 

2).-вимоги до спринклер-

них і дренчерних систем 

пожежогасіння у міру 

можливості будуть замі-

нені посиланнями на від-

повідні нормативно-

правові акти  

Застосування  

посилань на чинні 

нормативні доку-

менти замість тек-

сту вимог до 

спринклерних і 

дренчерних сис-

тем та доповнення 

розділу 2 цими 

чинними норма-

тивно-правовими 

актами 

Ураховано 

5 

(19) 

п.15.54,  

розділ 2 «Нормативні 

посилання»  

Із пункту 15.54 та розділу 2 «Норма-

тивні посилання» пропонується вилу-

чити посилання на НАПБ В.01.049-

97/930 «Правила пожежної безпеки у 

сфері кінематографії України» та за-

мість цього дати конкретні вимоги до 

виходів із кінопроекційного комплексу 

приміщень та із світлопроекційної (хо-

ча б з того ж НАПБ В.01.049-97/930). 

Підстава: законодавче розділення  пов-

Виключення посилан-

ня на нормативний 

документ та допов-

нення вимогами до 

пожежної безпеки 

приміщень кінопрое-

кційних та світло-

проекційних 

«Вихід з кінопроекційної, в 

якій використовуються 

плівкові проектори, слід 

передбачати назовні чи на 

сходову клітку, що має 

вихід назовні» 

Виключення по-

силань на застарі-

лий нормативно-

правовий акт та 

сам документ з 

розділу 2 
Ураховано 
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новажень щодо формування державної 

політики у сфері містобудівної діяль-

ності між Мінрегіоном, МВС, Мінкуль-

тури тощо, тобто галузеві правила по-

жежної безпеки не є нормативним до-

кументом у галузі будівництва і не по-

винні розповсюджуватись на проекту-

вання об'єктів.   

6 

(20) 

Розділ 2 «Нормативні 

посилання» 

Із розділу 2 «Нормативні посилання» 

пропонується вилучити посилання на 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожеж-

ної безпеки в Україні». Підстава: зако-

нодавче розділення  повноважень щодо 

формування державної політики у сфе-

рі містобудівної діяльності між Мінре-

гіоном, МВС, Мінкультури тощо, тобто 

правила пожежної безпеки не є норма-

тивним документом у галузі будівницт-

ва і не повинні розповсюджуватись на 

проектування об'єктів.  

Виключення посилан-

ня на нормативно-

правовий акт, на 

який нема посилань в 

тексті ДБН 

Виключення НАПБ 

А.01.001-2014 із розділу 2 

«Нормативні посилання» 

Із розділу 2 «Нор-

мативні посилан-

ня» виключення 

нормативно-

правовий акт, на 

який нема в текс-

тах посилань 
Ураховано 

7 

(21) 

Розділ 15 У проекті ДБН вживаються застарілі 

терміни на кшталт «димовий люк», 

«пожежний кран», «спринклерна уста-

новка», «дренчерна установка». Також 

(п. 15.43) вжито невдалий вираз «газо-

ві, порошкові або аерозольні системи» і 

термін «пожнасос», що не є загальнов-

живаним. Зазначені невідповідності 

потрібно усунути, а саме привести тер-

мінологію у відповідність до чинних у 

теперішній час нормативних докумен-

тів.  

«Пожежний кран» (замінити на «по-

жежний кран-комплект»), «спринклер-

на установка» (замінити на «автомати-

чна спринклерна система пожежогасін-

Внесено необхідність 

заміни застарілих 

термінів щодо по-

жежної безпеки 

Термін «пожежний кран» 

замінено на «пожежний 

кран-комплект», «спринк-

лерна установка» заміне-

но на «автоматична 

спринклерна система по-

жежогасіння», «дренчер-

на установка» замінено 

на «автоматична дренче-

рна система пожежога-

сіння», «газові, порошкові 

або аерозольні системи» 

доповнено словами «ав-

томатичного пожежога-

сіння» і термін «пожна-

сос» замінено на «поже-

Застосування чин-

них термінів за-

мість застарілих 

Ураховано 
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ня»), «дренчерна установка» (замінити 

на «автоматична дренчерна система 

пожежогасіння»). «газові, порошкові 

або аерозольні системи» (доповнити 

словами «автоматичного пожежогасін-

ня») і термін «пожнасос» (замінити на 

«пожежний насос»).  

жний насос». Термін «ди-

мовий люк» застосову-

ється для вживання в ку-

льтурно-видовищних та 

дозвіллєвих закладах. 

2. «НДІПРОЕКТ-

РЕКОНСТРУКЦІЯ»; 

Перший заступник 

директора  

В.М.Ухань;  

лист №461/к 

від 22.10.2018 р. 

    

 

1 

(22) 

Розділ 2.  

Нормативні посилан-

ня  

НАПБ В.01.049-97/930 Правила по-

жежної безпеки у сфері кіноматографії 

України додати: «(виробництво, розпо-

всюдження та демонстрування філь-

мів)» 

Внесено редакційне 

коригування щодо 

уточнення назви но-

рмативно-правового 

акту  

НАПБ В.01.049-97/930  

Правила пожежної безпе-

ки у сфері кіноматографії 

України виробництво, 

розповсюдження та де-

монстрування фільмів) 2 

Ліквідована  

неточність в пов-

ній назві чинного 

 нормативного  

документу 

Ураховано 

2 

(23) 

Розділ 2. ДБН В.1.1-5-2000  «Захист від небе-

зпечних геологічних процесів. Будинки 

і споруди на підроблюваних територіях 

і просідаючих грунтах» з 01.10.2017 

втратив чинність (Наказ від 03.05.2017 

№ 101). З 01.10.2017 замінений на ДБН 

В.1.1-45:2017 «Будівлі і споруди в 

складних інженерно-геологічних умо-

вах. Загальні положення», який вже є в 

даному розділі  

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

чинного нормативно-

правового акту 

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі 

і споруди в складних ін-

женерно-геологічних умо-

вах. Загальні положення 

Застосування чин-

ного нормативно-

правового акту 

замість втратив-

шого  

чинність 
Ураховано 

3 

(24) 

Розділ 2. ДБН В.2.2-16-2005  «Культурно-

видовищні та дозвіллєві заклади» вида-

лити  

Внесено коригування 

щодо вилучення нор-

мативно-правового 

акту  

Виключено ДБН В.2.2-16-

2005 з розділу 2 

Виключено поси-

лання на ДБН, на 

який розробляєть-

ся заміна  

Ураховано 

4 

(25) 

Розділ 2. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди. Основні 

Редакційне  

коригування 

ДБН В.2.5-74:2013 Водо-

постачання. Зовнішні ме-

Ліквідовано реда-

кційну неточність 
Ураховано 
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положення проектування - в кінці на-

йменування видалити крапки 

режі та споруди. Основні 

положення проектування 

5 

(26) 

Розділ 2. ДБН Б В.2.5-82:2016. Електробезпе-

ка в будинках і спорудах. Вимоги до  

захисних заходів від ураження елект-

ричним струмом - в кінці найменування 

видалити крапки  

Редакційне  

коригування 

ДБН Б В.2.5-82:2016.  

Електробезпека в будинках і 

спорудах. Вимоги до  захис-

них заходів від ураження 

електричним струмом 

Ліквідовано реда-

кційну неточність 

Ураховано 

6 

(27) 

Розділ 2. ДБН В.2.6-161: 2010  Дерев’яні 

конструкції. Основні положення Нака-

зом Мінрегіону від 06.06.2017 № 140 з 

01.02.2018 замінений на ДБН В.2.6-

161: 2017  Дерев’яні конструкції. Осно-

вні положення 

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

чинного нормативно-

правового акту  та 

заміни його чинним 

ДБН В.2.6-161: 2017   

Дерев’яні конструкції. 

Основні положення 

Заміна посилання 

на   чинний нор-

мативно-

правововий акт  
Ураховано 

7 

(28) 

Розділ 2. ДБН В.2.6-198:2014   «Сталеві конс-

трукції. Норми проектування, виготов-

лення і монтажу» видалити текст «ви-

готовлення і монтажу» 

Внесено коригування 

щодо уточнення на-

зви нормативно-

правового акту  

ДБН В.2.6-198:2014   

Сталеві конструкції. Но-

рми проектування 

Ліквідовано реда-

кційну неточність 
Ураховано 

8 

(29) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енер-

гоефективність» у складі проектної до-

кументації в кінці найменування дода-

ти слово «об’єктів» 

Внесено коригування 

щодо уточнення на-

зви ДСТУ Б А.2.2-

8:2010 

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Роз-

діл «Енергоефектив-

ність» у складі проектної 

документації об’єктів 

Редакційне уточ-

неня назви норма-

тивно-правового 

акту  

Ураховано 

9 

(30) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з 

розроблення та складання енергетично-

го паспорта будинків при новому буді-

вництві та реконструкції замінити на 

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2008, далі за текс-

том. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2008 був при-

йнятий  наказом Мінрегіонбуду Украї-

ни від 05.00.2008 р. №55  

   Відхилено:  

Наказом Мін-

регіонбуду 

України від 

05.02.2008 р. 

№55 був при-

йнятий ДСТУ-

Н Б А.2.2-

5:2007 

10 

(31) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефектив-

ність  будівель. Види автоматизації, моні-

торингу та управління будівлями (EN 

15232:2007, IDT) 01.08.2017 замінений на 

ДСТУ EN 15232-1:2017 Енергоефектив-

ність  будівель. Частина 1. Вплив автома-

тизованих систем моніторингу та управ-

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

чинного нормативно-

правового акту  та 

заміни його чинним 

ДСТУ EN 15232-1:2017 

Енергоефективність  бу-

дівель. Частина 1. Вплив 

автоматизованих систем 

моніторингу та управлін-

ня будівлями. Модулі М10-

Застосування чин-

ного нормативно-

правового акту 

замість втратив-

шого  

чинність 

Ураховано 

http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdily/BARZILOVICH/DBN/DBN_V/26_161_2010.pdf
http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdily/BARZILOVICH/DBN/DBN_V/26_161_2010.pdf
http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdily/BARZILOVICH/DBN/DBN_V/26_161_2010.pdf
http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdily/BARZILOVICH/DBN/DBN_V/26_161_2010.pdf
http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdily/BARZILOVICH/DBN/DBN_V/DBN_V.2.6-163-2010.zip
http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdily/BARZILOVICH/DBN/DBN_V/DBN_V.2.6-163-2010.zip
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ління будівлями. Модулі М10-4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 (EN 15232-1:2017, IDT) (наказ від 

31.07.2017 № 200) 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (EN 

15232-1:2017, IDT)  

11 

(32) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ДСТУ IEC 60598-1:2002 Світильни-

ки. Частина 1. Загальні вимоги і випро-

бування (ДСТУ EN 60598-1:2014, IDT) 

замінений на ДСТУ EN 60598-1:2015 

Світильники. Частина 1. Загальні вимо-

ги і випробування (EN 60598-

1:2015/АС:2016, IDT), який з 01.01.2019 

року буде скасовано та замінений на 

ДСТУ EN 60598-1:2017 

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

чинного нормативно-

правового акту та 

заміни його чинним 

ДСТУ EN 60598-1:2015 

Світильники. Частина 1. 

Загальні вимоги і випробу-

вання (EN 60598-

1:2015/АС:2016, IDT) 

Застосування чин-

ного нормативно-

правового акту 

замість втратив-

шого  

чинність 

Ураховано 

12 

(33) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ДСТУ IEC/PAS 62612^2012 Лампи 

світлодіодні загального освітлення, по-

єднані з допоміжними пристроями. 

Вимоги до характеристик (ДСТУ 

IEC/PAS 62612:2009, IDT) видалити в 

дужках «ДСТУ» 

Внесено коригування 

щодо уточнення но-

мера чинного нор-

мативно-правового 

акту 

ДСТУ IEC/PAS 

62612^2012 Лампи світ-

лодіодні загального освіт-

лення, поєднані з допомі-

жними пристроями. Ви-

моги до характеристик 

(IEC/PAS 62612:2009, IDT) 

Відкорегування 

номера чинного 

нормативно-

правового акту  Ураховано 

13 

(34) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принци-

пи забезпечення надійності конструк-

тивної безпеки будівель, споруд, буді-

вельних конструкцій та основ з 

01.01.2019р. замінений на  ДБН В.1.2-

14:2018 

Довідково інформо-

вано про заміну чин-

ного ДБН з 

01.01.2019р. на ДБН 

В.1.2-14:2018 

ДБН В.1.2-14-2009 Зага-

льні принципи забезпечен-

ня надійності конструк-

тивної безпеки будівель, 

споруд, будівельних конс-

трукцій та основ 

Інформаційно: з 

01.01.2019р. ДБН 

В.1.2-14-2009 буде 

замінений на  ДБН 

В.1.2-14:2018 

Ураховано 

14 

(35) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фун-

даменти будинків і споруд. Основні 

положення проектування з 01.01.2019р. 

замінений на  ДБН В.2.1-10:2018 

Довідково інформо-

вано про заміну чин-

ного ДБН з 

01.01.2019р. на  ДБН 

В.2.1-10:2018 

ДБН В.2.1-10-2009 Основи 

та фундаменти будинків і 

споруд. Основні положен-

ня проектування 

Інформаційно: з 

01.01.2019р. ДБН 

В.2.1-10-2009 буде 

замінений на  ДБН 

В.2.1-10:2018 

Ураховано 

15 

(36) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандар-

тов безопасности труда. Цвета  сиг-

нальные и знаки безопасности (Систе-

ма стандартів безпеки праці. Кольори 

сигнальні та знаки безпеки) з 

01.01.2019р. частково скасований. та 

Довідково інформо-

вано про заміну чин-

ного ГОСТ з 

01.01.2019р. на 

ДСТУ ISO 6309:2007  

ГОСТ 12.4.026-76 Систе-

ма стандартов безопас-

ности труда. Цвета  сиг-

нальные и знаки безопас-

ности (Система станда-

ртів безпеки праці. Ко-

Інформаційно: з 

01.01.2019р. ГОСТ 

12.4.026-76 буде 

замінений на 

ДСТУ ISO 

6309:2007 

Ураховано 
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замінений на ДСТУ ISO 6309:2007 у 

частині пунктів 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 таблиці 

5, пунктів 2.1, 2.2 таблиці 6, пунктів 

4.1-4.11 таблиці 8; знаків 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.1, 2.2, 4.1-4.11 додатку 3 

льори сигнальні та знаки 

безпеки) 

3. «УКРНДПІЦИ-

ВІЛЬБУД»  

Директор 

О.П.Чижевський  

лист №662  

від 26.10.2018 р. 

    

 

1 

(37) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

Вилучити посилання на ДБН В.2.2-

16-2005  «Культурно-видовищні та до-

звіллєві заклади» 

Внесено коригування 

щодо вилучення нор-

мативно-правового 

акту  

Вилучено ДБН В.2.2-16-

2005 з розділу 2 Нормати-

вні посилання 

Виключено поси-

лання на ДБН, на 

який розробляєть-

ся заміна 

Ураховано 

2 

(38) 

Додатки Відкорегувати послідовність розта-

шування додатків у відповідності до 

послідовності посилань на них в тексті 

ДБН, зокрема: додатки «Схеми розта-

шування заекранних гучномовців» та 

«Склад приміщень медично-

оздоровчого призначення театрів» 

Внесена необхідність 

відкорегування послі-

довності розташу-

вання додатків 

Під час оформлення дру-

гої та остаточної редак-

цій ДБН послідовність ви-

кладення всіх додатків 

буде відкоригована відпо-

відно послідовності тек-

стових посилань 

Розташування до-

датків відповідно 

до послідовності 

текстових поси-

лань 

Ураховано 

3 

(39) 

Редакція проекту ДБН 

у цілому 

Відкоригувати оформлення таблиць 

відповідно до вимог п.п. 7.4.8÷ 7.4.10 

ДСТУ Б А.1.1-91:2008, а саме: щодо 

переносу таблиць на іншу сторінку, на-

зв таблиць, заголовків колонок та ряд-

ків, написів кінця та продовження   

Внесена необхідність 

відкоригування офо-

рмлення таблиць ві-

дповідно до вимог 

ДСТУ Б А.1.1-

91:2008 

Під час оформлення другої 

та остаточної редакцій 

ДБН всі таблиці будуть від-

кориговані та оформлені 

відповідно до вимог ДСТУ Б 

А.1.1-91:2008 

Оформлення таб-

лиць відповідно 

до вимог ДСТУ Б 

А.1.1-91:2008 
Ураховано 

4. «УкрНДІЦЗ»  

Начальник інституту 

В.С.Кропивницький  

лист №93/16-1484  

від 29.10.2018 р. 

    

 

1 

(40) 

Розділи «Зміст» та 

розділ 15 

В розділі «Зміст» виправити назву 15 

розділу «Протипожежна безпека» на 

«Пожежна безпека». Відповідне  ви-

Внесено коригування 

щодо заміни терміну 

«протипожежний» 

Назву розділу 15 замінено  

на «Пожежна безпека» 

Застосування чин-

ного терміну «по-

жежна безпека» на 

Ураховано 
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правлення зробити в назві розділу в те-

ксті самого ДБН 

на «пожежний заміну нечинного 

«протипожежна 

безпека» 

2 

(41) 

Розділ «Сфера засто-

сування» 

В розділі «Сфера застосування» ре-

чення «Норми поширюються на проек-

тування будівель висотою до 50 м та 

маючих заглиблення підземної частини 

до 15 м» замінити на «Норми поширю-

ються на проектування будівель з умо-

вною висотою до 50 м та глибиною за-

кладання підземних поверхів до 15 м». 

Внесено редакційне 

коригування щодо 

сфери застосування 

нормативного доку-

менту 

«……Норми поширюють-

ся на проектування буді-

вель з умовною висотою 

до 50 м та глибиною за-

кладання підземних повер-

хів до 15 м».  

 

Відредаговане фо-

рмулювання сфе-

ри застосування 

Норм 
Ураховано 

3 

(42) 

Розділ «Терміни та 

визначення понять», 

пункт 3.3 

В розділі  «Терміни та визначення 

понять», визначення «Антикінотеатр» в 

пункті 3.3 пропонуємо викласти в на-

ступній редакції: «Кінозал, призначе-

ний для самостійної демонстрації від-

відувачами програм, кіно-, відеофіль-

мів, записаних на особисті відеоносії 

або для демонстрації  відеоматеріалів 

безпосередньо з інтернет ресурсів. Кі-

нозал місткістю до 12 осіб допускаєть-

ся облаштовувати без стаціонарних 

глядацьких місць».  

Внесено коригування 

визначення поняття 

«антикінотеатр» 

«Антикінотеатр - персо-

нальний кінозал, призна-

чений для демонстрації 

відвідувачам кіно-, відеоп-

рограм, записаних на осо-

бисті відеоносії, для де-

монстрації  відеоматері-

алів безпосередньо з інте-

рнет ресурсів чи кіно-, ві-

деофонду закладу. Кінозал 

місткістю до 12 осіб до-

пускається облаштову-

вати без стаціонарних 

глядацьких місць.» 

Відредаговане фо-

рмулювання ви-

значення поняття 

«антикінотеатр» 

Ураховано 

4 

(43) 

Розділ «Терміни та 

визначення понять», 

пункт 3.8 

В розділі  «Терміни та визначення 

понять», у визначенні «Балкон» в пунк-

ті 3.8 слова «супротив сцени» замінити 

на «протилежно до сцени». 

Внесено редакційне 

коригування визна-

чення поняття «бал-

кон» 

«Балкон - зона залу для 

глядачів, що розташована 

над амфітеатром проти-

лежно до сцени та по бо-

ковим сторонам залу в 

декілька вертикальних ря-

дів (ярусів)».  

Відредаговане фо-

рмулювання ви-

значення поняття 

«балкон» Ураховано 

5 

(44) 

Розділ «Терміни та 

визначення понять», 

пункт 3.26 

В розділі  «Терміни та визначення 

понять», визначення «Партер» в пункті 

3.26 пропонуємо викласти у наступній 

редакції «Основна зона залу для гляда-

Внесено редакційне 

коригування визна-

чення поняття 

«партер» 

«Партер - основна зона 

залу для глядачів, рівно 

або похило розташована  

у просторі між сценою 

Відредаговане фо-

рмулювання ви-

значення поняття 

«партер» 

Ураховано 
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чів, рівно або похило розташована  у 

просторі між сценою або оркестровою 

ямою і протилежною стіною чи амфіте-

атром». 

або оркестровою ямою і 

протилежною стіною чи 

амфітеатром» 

6 

(45) 

Розділ «Терміни та 

визначення понять», 

пункт 3.46 

В розділі  «Терміни та визначення 

понять» в пункті 3.46 у визначенні 

«RE'LUX'» слова «замовлення страва» 

замінити на «замовлення страв» 

Внесено редакційне 

коригування визна-

чення поняття 

«RE'LUX'» 

« …кінозали ресторанного 

формату, де відвідувач 

може замовляти їжу та 

напої (приготовані шеф-

кухарем) під час перегляду 

фільмів; кінозали оснаще-

ні спеціальними кріслами з 

вбудованими планшетами 

для замовлення страв» 

Відредаговане фо-

рмулювання ви-

значення поняття 

«RE'LUX'» 

Ураховано 

7 

(46) 

п.4.7 В пункті 4.6 виправити нумерацію та 

заміни ти слова «заходи по цивільній 

обороні» замінити на «інженерно-

технічні заходи цивільного захисту». 

 

Внесено редакційне 

коригування нумера-

ції пунктів; заміни 

терміну «цивільна 

оборона» на «цивіль-

ний захист» 

«4.7 В будівлях культурно-

видовищних та дозвіллє-

вих закладів слід передба-

чати інженерно-технічні 

заходи цивільного захи-

сту та антитерористич-

ної захищеності за  

ДБН В.1.2-4».  

Виправлена нуме-

рація п.4.6 на 4.7;  

замінений термін 

«цивільна оборо-

на» на «цивільний 

захист» 

Ураховано 

8 

(47) 

п.5.6 В пункті 5.6 слова «майданчики для 

розвороту» замінити на «майданчики 

для розвороту розміром не менше 12 м 

×12 м».  

Внесено доповнення 

вимогами щодо роз-

мірів майданчиків 

для розвороту по-

жежних машин  

«5.6 Навколо будівель і 

споруд слід передбачати 

проїзди для пожежних 

машин завширшки не ме-

нше 4 м; в кінці тупикових 

проїздів слід передбачати 

майданчики для розворо-

ту розміром не менше 12 

м ×12 м». 

Доповнено розмі-

рами поворотних 

майданчиків 

Ураховано 

9 

(48) 

п.5.8 Пункт 5.8 вилучити, як такий що не 

встановлює вичерпних будівельних 

вимог, та не містить значень критично-

го рівня шуму. 

Внесено необхідність 

вилучення п.5.8, що 

не містить значень 

рівня шуму 

«5.8 Слід уникати розташу-

вання концертних будівель і 

відкритих споруд поблизу 

шумних підприємств та ма-

гістралей.» 

Виключення пун-

кту, що не містить 

конкретних рівнів 

шуму 

Ураховано 

10 

(49) 

п.6.3.1.15 В пункті 6.3.1.15 в другому абзаці 

слова «заказу» замінити на «замовлен-

Внесено редакційне 

коригування: «зака-

«….в форматі кіноресто-

рану - RE'LUX' (можли-

Ліквідовано реда-

кційну неточність 
Ураховано 
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ня». зу» замінити на «за-

мовлення»  

вість замовлення та 

одержання …..» 

в формулюванні 

11 

(50) 

п.8.2.5.1 В пункті 8.2.5.1 виправити орфогра-

фічну помилку та замінити слово «ме-

дично-оздлров-чого» на «медично-

оздоров-чого». 

Внесено редакційне 

ліквідування орфог-

рафічної помилки 

«8.2.5.1 Приміщення ме-

дично-оздоровчого приз-

начення для……» 

Ліквідовано орфо-

графічну помилку 
Ураховано 

12 

(51) 

п.12.1.4 Пункт 12.1.4 вилучити як такий, що 

дублює вимоги пункту 12.1.1. 
Внесено вилучення 

дублюючого пункту 

Вилучення пункту 12.1.4 Уникнення дуб-

лювання вимог 
Ураховано 

13 

(52) 

п.12.1.5 В пункті 12.1.5 слова «бути відокре-

мленими» замінити на «бути розділь-

ними», що відповідає класифікації сис-

тем згідно з п.8.1 ДБН В.2.5-64. 

Внесено редакційне 

коригування термі-

нології внутрішньої 

водопровідної мере-

жі 

«….внутрішні водопровід-

ні мережі будинків теат-

рів, клубів, центрів куль-

тури та дозвілля зі сце-

нами повинні бути розді-

льними:….» 

Застосування тер-

мінології згідно з 

п.8.1  

ДБН В.2.5-64.   
Ураховано 

14 

(53) 

п.12.1.9 В пункті 12.1.10 слова «внутрішніх 

водостоків» замінити на «внутрішніх 

дощових водостоків». 

Внесено редакційне 

коригування терміну 

«внутрішній водос-

ток» 

«12.1.11 Улаштування си-

стеми внутрішніх дощо-

вих водостоків слід пе-

редбачати у …» 

Ліквідована  

неточність термі-

нології 
Ураховано 

15 

(54) 

п.12.1.10 В пункті 12.1.11 слова «слід прова-

дити» замінити на «слід виконувати». 

 

Внесено редакційне 

коригування термі-

нології 

«12.1.10 Скидання води 

від зрошувальних камер 

систем кондиціонування 

повітря слід виконувати 

до системи…» 

Ліквідована  

неточність термі-

нології Ураховано 

16 

(55) 

п.12.4.1 В пункті 12.4.1 додати посилання на 

ДБН В.2.5-56. 

Внесено необхідність 

додаткового поси-

лання на норматив-

но-правовий акт  

В пункті 12.4.1 додано 

посилання на ДБН В.2.5-

56. 

Застосування по-

силання на чинний 

нормативно-

правовий акт  

Ураховано 

17 

(56) 

п.15.9 В пункті 15.9 слова «від впливу со-

нячних променів» замінити на «від 

впливу прямих сонячних променів». 

Внесено уточнення 

вимог щодо зберіган-

ня відеоносіїв  

«…Приміщення для 

зберігання відеоносіїв слід 

проектувати так, щоб 

відеоносії були захищені 

від впливу прямих соняч-

них променів,…» 

Внесено уточнен-

ня щодо вимог до 

зберігання відео-

носіїв 
Ураховано 

18 

(57) 

п.15.10 В пункті 15.10 слова «за погоджен-

ням з органами державного пожежного 

нагляду» вилучити, як такі що мають 

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

обхідності пого-

В п.15.10 буде вилуче-

но «за погодженням з ор-

ганами державного по-

Ліквідоване поси-

лання на необхід-

ність узгодження з 
Ураховано 
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регуляторний характер. дження ширини і до-

вжини шляхів еваку-

ації із залів для гля-

дачів з органами 

державного пожеж-

ного нагляду 

жежного нагляду» органами державно-

го пожежного на-

гляду (згідно части-

ни 6 статті 31 Зако-

ну України «Про 

регулювання місто-

будівної діяльнос-

ті») 

19 

(58) 

п.15.11 В пункті 15.11 слова «повинна бути 

не менше 1,2 м і не більше   2,4 м» за-

мінити на «повинна бути в межах від 

1,2 м до 2,4 м». також в кінці пункту 

додати речення «Двері виходів із залу 

для глядачів повинні бути суцільними 

без світлових прорізів або з армованим 

склом». 

Внесено редакційне 

коригування щодо 

вимог до габаритів 

дверних прорізів. 

Внесено вимоги щодо  

дверей виходів із залу 

для глядачів 

«15.11 Ширина двер-

них прорізів у залі для гля-

дачів повинна бути в ме-

жах від 1,2 м до 2,4 м, 

ширина кулуарів – не ме-

нше 2,4 м. Ширина двер-

ного прорізу для виходу з 

ложі допускається 0,8 м. 

Двері виходів із залу для 

глядачів повинні обладну-

ватись пристроями для 

самозачинення і ущільнен-

нями у притулах та по-

винні бути суцільними без 

світлових прорізів або з 

армованим склом.»  

Внесено уточнен-

ня щодо вимог до 

дверей виходів із 

залу для глядачів 

Ураховано 

20 

(59) 

п.15.15 В пункті 15.15 слова «що доведені до 

покрівлі» замінити на «що ведуть до 

покрівлі». 

 

Внесено редакційне 

коригування форму-

лювання вимог до 

сходів до покрівлі 

«15.15 Сценічна коробка 

повинна мати двоє зовні-

шніх сходів типу С3, що 

ведуть до покрівлі і спо-

лучаються з робочими га-

лереями та колосника-

ми….»  

Ліквідована реда-

кційна неточність 

формулювання 

вимог Ураховано 

21 

(60) 

п.15.22 В пункті 15.22 слова «площею біль-

ше 200 м» замінити на «площею більше 

200 м
2
». 

Внесено ліквідування 

орфографічної поми-

лки 

«Із залів для глядачів міс-

ткістю 300 місць і більше 

та з приміщень площею 

більше 200 м
2
 ….» 

Ліквідовано орфо-

графічну помилку 
Ураховано 

22 

(61) 

п.15.31 В пункті 15.31 слова «рекомендуєть-

ся застосовувати вуглекислотне поже-

 Другий абзац п. 15.31 

буде викладений в новій 

 Враховано:  
Український союз 
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жогасіння» замінити на «як правило, 

застосовують вуглекислотне пожежо-

гасіння». 

редакції: «В експозиційних 

залах та фондосховищах 

музеїв рекомендується 

застосовувати газове 

пожежогасіння» 

пожежної та тех-

ногенної безпеки 
(УСПТБ) ре-

комендує за-

стосовувати 

газове поже-

жогасіння 

23 

(62) 

п.15.34 За текстом пункту 15.34 слова «по-

жежні крани» замінити на «пожежні 

кран-комплекти». 

Внесено коригування 

щодо заміни терміну 

«пожежний кран» на 

«пожежний кран-

комплект» 

В п.15.34 термін «поже-

жний кран» замінено на 

«пожежний кран-

комплект» 

Застосування чин-

ного терміну «по-

жежний кран-

комплект» на за-

міну нечинного 

«пожежний кра-

на» 

Ураховано 

24 

(63) 

п.15.35 За текстом пункту 15.35 слова «вну-

трішні пожежні крани» замінити на 

«внутрішні пожежні кран-комплекти». 

Внесено коригування 

щодо заміни терміну 

«внутрішній поже-

жний кран» на «вну-

трішній пожежний 

кран-комплект» 

В п.15.35 термін «внут-

рішній пожежний кран» 

замінено на «внутрішній 

пожежний кран-

комплект» 

Застосування чин-

ного терміну «по-

жежний кран-

комплект» на за-

міну нечинного 

«пожежний кра-

на» 

Ураховано 

25 

(64) 

п.15.37 За текстом пункту 15.37 слова «зі 

сприском»  замінити на слова «з діаме-

тром насадки пожежного ствола». 

Внесено коригування 

щодо заміни терміну 

«сприсок» на чинний 

«насадка пожежно-

го ствола» 

«У будинках клубів, 

центрів культури та дозвіл-

ля зі сценами розмірами 18 х 

12 м, 21 х 12 м, 21 х 15 м, а 

також у будинках театрів 

додаткові пожежні кран-

комплекти діаметром 65 мм 

з діаметром насадки поже-

жного ствола 19 мм та до-

вжиною рукава 10 м вста-

новлюють на планшеті сце-

ни.  

Пожежні кран-

комплекти діаметром 50 мм 

з діаметром насадки поже-

жного ствола 16 мм та до-

вжиною рукава 10 м вста-

Застосування чин-

ного терміну «на-

садка пожежного 

ствола» на заміну 

нечинного «спри-

сок» 

Ураховано  
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новлюють на колосниках та 

робочих галереях; те саме в 

решті приміщень театрів – 

з довжиною рукава 20 м.» 

26 

(65) 

п.15.38 В пункті 15.38 слова «до 500 м
2
» за-

мінити на «до 500 м
2
 включно». Слова 

«чотири пожежних кран-комплектів» 

замінити на «чотири пожежні кран-

комплекти» 

Внесено коригування 

щодо уточнення ви-

мог до застосування 

пожежних кран-

комплектів в залеж-

ності від площі 

планшету сцени 

«15.38 На планшеті 

сцени за його площі до 500 

м
2 
включно встановлюють 

три, а за більшої площі – 

чотири пожежних кран-

комплекти.»  

Внесено уточнен-

ня щодо вимог до 

застосування по-

жежних кран-

комплектів 

Ураховано 

27 

(66) 

п.15.40 В пункті 15.40 речення «Розподільні 

засувки на мережі встановлюють з роз-

рахунку відключення ділянок, що ма-

ють не більше двох відгалужень» замі-

нити на «На розподільчій мережі, запі-

рну арматуру встановлюють з розраху-

нку відключення ділянок трубопрово-

ду, які мають не більше двох відгалу-

жень». 

Внесено коригування 

щодо уточнення ви-

мог до застосування-

запірної апаратури 

15.40 Внутрішня мере-

жа пожежних кран-

комплектів повинна бути 

кільцевою та приєднуватися 

двома вводами як до зовніш-

ньої мережі, так і до розпо-

дільної гребінки спринклер-

ної та дренчерної систем. 

На розподільчій мережі, 

запірну арматуру встанов-

люють з розрахунку відк-

лючення ділянок трубоп-

роводу, які мають не біль-

ше двох відгалужень. В ос-

нові стояків, що мають бі-

льше двох пожежних кран-

комплек-тів, влаштовують 

вентилі або засувки.  

Внесено уточнен-

ня щодо вимог до 

застосування запі-

рної апаратури 

Ураховано 

28 

(67) 

п.15.41 В пункті 51.41 перше речення «Віль-

ний напір у пожежних кран-комплектах 

слід передбачати таким, щоб отриму-

ваний компактний струмінь зрошував 

найбільш високу частину розрахунко-

вого приміщення» замінити на «Віль-

ний тиск у внутрішніх пожежних кран-

комплектах повинен забезпечувати 

отримання компактних пожежних 

Внесено коригування 

щодо уточнення ви-

мог до вільного тис-

ку у внутрішніх по-

жежних кран-

комплектах 

15.41 Вільний тиск у 

внутрішніх пожежних 

кран-комплектах повинен 

забезпечувати отримання 

компактних пожежних 

струменів у будь яку годи-

ну доби в найвищій та 

найвіддаленішій частині 

приміщення. Напір у по-

жежних кран-комплектах 

Внесено уточнен-

ня щодо вимог до 

вільного тиску у 

внутрішніх поже-

жних кран-

комплектах 
Ураховано 
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струменів у будь яку годину доби в 

найвищій та найвіддаленішій частині 

приміщення». 

на планшеті сцени повинен 

забезпечувати отримання 

компактних струменів ви-

сотою, що на 2 м перевищує 

відстань від планшета до 

колосникового настилу.  

29 

(68) 

п.15.44 В пункті 15.44 в першому реченні 

слово «провадять» замінити на «розра-

ховують». Слова «середньої інтенсив-

ності» замінити на «розрахункової ін-

тенсивності» 

Внесено коригування 

щодо уточнення ви-

мог до розрахунку 

дренчерних та спри-

нклерних зрошувачів 

15.44 Розміщення дрен-

черних та спринклерних 

зрошувачів розраховують 

виходячи з таких умов:  

-площа підлоги, що за-

хищається одним зрошува-

чем, приймається не більше 

9 м2 за розрахункової  ін-

тенсивності зрошування не 

менше 0,1 л/с на 1 м2 площі 

підлоги;  

Внесено уточнен-

ня щодо вимог до 

розрахунку дрен-

черних та спринк-

лерних зрошувачів 
Ураховано 

30 

(69) 

п.15.48 За текстом пункту 15.48 слова «по-

жежних кранів» замінити на «пожежні 

кран-комплекти». 

 

Внесено коригування 

щодо заміни терміну 

«пожежний кран» на 

«пожежний кран-

комплект» 

15.48 Сумарна розрахункова 

витрата води приймається біль-

шою з двох випадків роботи засо-

бів внутрішнього пожежогасіння:  

- спринклерів сцени (пок-

риття сцени, всі робочі галереї та 

перехідні містки), одночасної дії 

двох пожежних кран-комплектів 

на планшеті сцени з загальною 

витратою не менше 10 л/с та двох 

пожежних кран-комплектів на 

верхніх робочих галереях із загаль-

ною витратою 5 л/с, а також 

роботи секції дренчерів порталу 

сцени; 

- усіх дренчерів під колос-

никами сцени та ар'єрсцени, ниж-

нім ярусом робочих галерей та 

перехідними містками, що їх з'єд-

нують, одночасної дії двох пожеж-

них кран-комплектів на планшеті 

сцени з загальною витратою не 

менше 10 л/с та двох пожежних 

кран-комплектів на верхніх робо-

чих галереях з витратою 5 л/с, а 

також роботи секції дренчерів 

порталу сцени.  

Застосування чин-

ного терміну «по-

жежний кран-

комплект» на за-

міну нечинного 

«пожежний кран» 

Ураховано 
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31 

(70) 

п.15.49 В пункті 15.49 слова «слід передба-

чати встановлення насосів, пуск яких 

слід проектувати» замінити на «слід 

передбачати встановлення пожежної 

насосної установки пуск якої слід про-

ектувати».  

Внесено коригування 

щодо заміни терміну 

«насос» на «пожеж-

на насосна установ-

ка» 

15.49 У тих випадках, 

коли напору в зовнішній 

мережі недостатньо для 

забезпечення розрахунко-

вої роботи протипожеж-

них пристроїв, слід пе-

редбачати встановлення 

пожежної насосної уста-

новки, пуск якої слід 

проектувати:… 

Застосування чин-

ного терміну «по-

жежна насосна 

установка» на за-

міну «пожежний 

насос» 
Ураховано 

32 

(71) 

п.15.50 Пункт 15.50 викласти в новій редак-

ції: «Улаштування пожежних насосних 

установок і визначення кількості резер-

вних насосних агрегатів, слід викону-

вати з врахуванням їх 100% резерву. 

Пожежні насосні установки улаштову-

ються в окремих опалюваних примі-

щеннях, що мають виходи безпосеред-

ньо назовні або до сходової клітки. У 

будівлях кінотеатрів та клубів, центрів 

дозвілля, обладнаних тільки пожежни-

ми кран-комплектами, допускається 

встановлення насосних установок у 

приміщенні котельної». 

Внесено нову редак-

цію пункту щодо ви-

мог до улаштування 

пожежних насосних 

установок 

«15.50 Улаштування 

пожежних насосних уста-

новок і визначення кількості 

резервних насосних агрега-

тів, слід виконувати з враху-

ванням їх 100% резерву. 

Пожежні насосні установки 

улаштовуються в окремих 

опалюваних приміщеннях, 

що мають виходи безпосе-

редньо назовні або до сходо-

вої клітки. У будівлях кіно-

театрів та клубів, центрів 

дозвілля, обладнаних тільки 

пожежними кран-

комплектами, допускається 

встановлення насосних 

установок у приміщенні ко-

тельної.» 

Нова редакція пу-

нкту щодо вимог 

до улаштування та 

розрахунку поже-

жних насосних 

установок  

Ураховано 

33 

(72) 

п.15.51 Пункт 15.51 викласти в новій редак-

ції: «Для приєднання рукавів пересув-

них пожежних насосів, від напірної лі-

нії між насосами та розподільною гре-

бінкою спринклерної та дренчерної 

установок повинні бути виведені назо-

вні два патрубки діаметром 80 мм, об-

ладнані зворотними клапанами, венти-

лями, які відкриваються зовні будинку 

Внесено Нову редак-

цію пункту щодо ви-

мог до приєднання 

рукавів пересувних 

пожежних насосів 

15.51 Для приєднання 

рукавів пересувних пожеж-

них насосів, від напірної лінії 

між насосами та розподіль-

ною гребінкою спринклерної 

та дренчерної установок 

повинні бути виведені назов-

ні два патрубки діаметром 

80 мм, обладнані зворотни-

ми клапанами, вентилями, 

Нова редакція пу-

нкту щодо вимог 

до приєднання ру-

кавів пересувних 

пожежних насосів Ураховано 
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та з’єднувальними головками для підк-

лючення пересувної пожежної техні-

ки».  

які відкриваються зовні бу-

динку та з’єднувальними 

головками для підключення 

пересувної пожежної техні-

ки. 

5. ДП «ДЕРЖАВНИЙ НА-

УКОВО-ДОСЛІДНИЙ  

ІНСТИТУТ  

БУДІВЕЛЬНИХ КОНС-

ТРУКЦІЙ»  

(ДП НДІБК) 
Заступник директора з 

наукової та нормативно-

методичної роботи 

В.Г.Тарасюк 

лист № 609-2203  

від 31.10.2018 р. 

    

 

1 

(73) 

Загальні положення Перша редакція проекту ДБН пере-

вантажена вимогами та настановами 

щодо проектування різних типів залів, 

зокрема це стосується розділів 6, 7, 8, 9, 

11. 

Внесено коригування про-

екту ДБН щодо переван-

тажена вимогами та на-

становами до проекту-

вання різних типів залів 

Перевантажена редакції 

проекту ДБН вимогами та 

настановами щодо проекту-

вання різних типів залів 

У 2-й редакції ДБН 

будуть відредаговані 

щодо перевантажена 

вимогами та настано-

вами до проектування 

різних типів залів 

Ураховано 

2 

(74) 

Загальні положення Проект ДБН слід принципово скоре-

гувати, залишивши положення та осно-

вні вимоги проектування та будівницт-

ва відповідно до Закону України «Про 

будівельні норми». 

Внесено коригування про-

екту ДБН щодо принци-

пового корегування, за-

лишивши положення та 

основні вимоги проекту-

вання та будівництва від-

повідно до Закону Украї-

ни «Про будівельні нор-

ми». 

Положення та основні ви-

моги проектування та буді-

вництва відповідно до Зако-

ну України «Про будівельні 

норми». 

У 2-й редакції ДБН 

будуть принципового 

корегувані, залишив-

ши положення та ос-

новні вимоги проек-

тування та будівницт-

ва відповідно до Зако-

ну України «Про бу-

дівельні норми». 

Ураховано 

3 

(75) 

Загальні положення Проект ДБН В.2.2-16:201Х слід офо-

рмити відповідно до ДСТУ Б А.1.1-

91:2008, а Пояснювальну записку до 

нього –  відповідно ДСТУ Б А.1.1-

92:2008 

Внесено коригування 

оформлення проекту 

ДБН відповідно до 

ДСТУ Б А.1.1-91:2008, 

а Пояснювальну запис-

ку до нього –  відповід-

но ДСТУ Б А.1.1-

92:2008 

Оформлення проекту ДБН 

відповідно до ДСТУ Б А.1.1-

91:2008, а Пояснювальну 

записку до нього –  відповід-

но ДСТУ Б А.1.1-92:2008 

У 2-й редакції проект 

ДБН буде оформити 

відповідно до ДСТУ Б 

А.1.1-91:2008, а пояс-

нювальна записка до 

нього –  відповідно 

ДСТУ Б А.1.1-92:2008 

Ураховано 

4 

(76) 

Розділ 1.  

Сфера застосування 

Відсутні норми щодо капітального 

ремонту та технічного переоснащення 

_________ __________ ___________ Відхилено:  
Склад і зміст прое-
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ктної документації 

на капітальний 

ремонт та технічне 

переоснащення 

будівель і споруд 

визначається згід-

но з вимогами 

ДБН А.2.2-3:2014 в 

завданні на проек-

тування  

 

5 

(77) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Перевантажений стандартами, 

обов’язковими для застосування. В ос-

новному, стандарти застарілі (2001-

2013 років) 

Внесено коригування 

щодо усунення пере-

вантаження стандарта-

ми, обов’язковими для 

застосування, в основ-

ному, застарілими 

(2001-2013 років) 

Розділ 2 вміщує стандарти, 

на які є посилання в зазначе-

них Нормах 

Відкоригований 

перелік норматив-

них посилань та 

заміна нечинних 

на чинні 

Ураховано 

6 

(78) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення «НПАОП 40.1-1.32-01» 

замінити на «НПАОП (ДНАОП 40.1-

1.32-01»  

Внесено коригування 

позначення чинного 

нормативно-

правового акту  

НПАОП (ДНАОП 40.1-

1.32-01 Правила будови 

електроустановок. Елек-

трообладнання спеціаль-

них установок 

Відкориговане по-

значення норма-

тивно-правового 

акту  

Ураховано 

7 

(79) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення «ДБН А.2.2-3-2014» 

замінити на «ДБН А.2.2-3:2014» 

Внесено коригування 

позначення чинного 

нормативно-

правового акту  

ДБН А.2.2-3:2014 Склад 

та зміст проектної доку-

ментації на будівництво 

Відкориговане по-

значення норма-

тивно-правового 

акту  

Ураховано 

8 

(80) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

«ДБН В.1.1-5-2000» замінено на 

«ДБН В.1.1-45:2017». 

 

Виключити нечинний 

нормативно-

правовий акт  

ДБН В.1.1-45:2017  Будівлі 

і споруди в складних ін-

женерно-геологічних умо-

вах. Загальні положення 

Виключено не-

чинний норматив-

но-правовий акт 
Ураховано 

9 

(81) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДБН В.1.1-46:2017» замінити 

на «Інженерний захист територій, 

будівель і споруд від зсувів та обвалів. 

Основні положення» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДБН B.1.1-46:2017  Інже-

нерний захист територій, 

будівель і споруд від зсувів 

і обвалів. Основні поло-

ження  

Відкоригована на-

зва нормативно-

правового акту  Ураховано 

10 

(82) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

Позначення та назву «ДБН В.1.2-14-

2009» замінити на «ДБН В.1.2-14:2018 

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

ДБН В.1.2-14:2018 Зага-

льні принципи забезпечен-

Застосування чин-

ного нормативно-
Ураховано 
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ня Загальні принципи забезпечення надій-

ності та конструктивної безпеки 

будівель і споруд»  

чинного нормативно-

правового акту та 

заміни його чинним 

ня надійності та конс-

труктивної безпеки буді-

вель і споруд  

правового акту 

замість втратив-

шого чинність 

11 

(83) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення та назву «ДБН В.2.1-10-

2009» замінити на «ДБН В.2.1-10:2018 

Основи і фундаменти будівель та спо-

руд. Основні положення» 

Внесено коригування 

щодо вилучення не-

чинного нормативно-

правового акту та 

заміни його чинним 

ДБН В.2.1-10:2018 Основи 

і фундаменти будівель та 

споруд. Основні положен-

ня 

 

Застосування чин-

ного нормативно-

правового акту 

замість втратив-

шого чинність 

Ураховано 

12 

(84) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення «ДБН В.2.2-10:2001» 

замінити на «ДБН В.2.2-10-2001» 

Внесено редакційне 

коригування позна-

чення чинного ДБН  

ДБН В.2.2-10-2001  Закла-

ди охорони здоров'я 

Застосування від-

редагованого поз-

начення  нормати-

вного документу 

Ураховано 

13 

(85) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення «ДБН В.2.5-23-2010» 

замінити на «ДБН В.2.5-23:2010» 

Внесено редакційне 

коригування позна-

чення чинного ДБН  

ДБН В.2.5-23:2010  Прое-

ктування електрооблад-

нання об’єктів цивільного 

призначення 

Застосування від-

редагованого поз-

начення чинного 

ДБН 

Ураховано 

14 

(86) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Після позначення «ДБН В.2.5-

24:2012» вилучити крапку 

Внесено редакційне 

коригування пункту-

ації 

ДБН В.2.5-24:2012. Елек-

трична кабельна система 

опалення 

Підредагована пу-

нктуація Ураховано 

15 

(87) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення «ДБН В.2.5-28:2010» 

замінити на «ДБН В.2.5-28-2010» 

Внесено редакційне 

коригування позна-

чення чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДБН В.2.5-28-2006    При-

родне і штучне освітлен-

ня 

Застосування від-

редагованого поз-

начення  нормати-

вного документу 

Ураховано 

16 

(88) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДБН В.2.5-39:2008» замінити 

на «Теплові мережі» 

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного ДБН  

ДБН В.2.5-39:2008  Теп-

лові  мережі 

Застосування від-

редагованої назви 

нормативного до-

кументу 

Ураховано 

17 

(89) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДБН В.2.5-82:2016» замінити 

на «Електробезпека в будівлях і спору-

дах. Вимоги до захисних заходів від 

ураження електричним струмом» 

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ДБН Б В.2.5-82:2016. Еле-

ктробезпека в будівлях і 

спорудах. Вимоги до  за-

хисних заходів від уржен-

ня електричним струмом 

Застосування від-

редагованої назви 

нормативного до-

кументу 
Ураховано 
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18 

(90) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення «ДБН В.2.6-161:2010» 

замінити на «ДБН В.2.6-161:2017» 

Внесено редакційне 

коригування позна-

чення чинного ДБН  

ДБН В.2.6-161: 2017   Де-

рев’яні конструкції. Осно-

вні положення 

Застосування від-

редагованого поз-

начення чинного 

ДБН  

Ураховано 

19 

(91) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

ДБН В.2.6-163:2010 скасовано Внесено вилучення 

нечинного нормати-

вно-правового акту  

ДБН В.2.6-198:2014 Ста-

леві конструкції. Норми 

проектування 

Виключено не-

чинний норматив-

ний документ та 

замінено на ДБН 

В.2.6-198:2014 

Ураховано 

20 

(92) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б А.2.2-7:2010» 

замінити на «Проектування. Розділ ін-

женерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі 

проектної документації об′єктів. Ос-

новні положення» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ Б А.2.2-7:2010  

Проектування. Розділ 

інженерно-технічних за-

ходів цивільного захисту 

(цивільної оборони) у 

складі проектної докуме-

нтації об'єктів. Основні 

положення 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

21 

(93) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б А. 2.2-12:2015» 

замінити на «Енергетична ефективність 

будівель. Метод розрахунку енергос-

поживання при опаленні, охолодженні, 

вентиляції, освітленні та гарячому во-

допостачанні» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 

Енергетична ефектив-

ність будівель. Метод 

розрахунку енергоспожи-

вання при опаленні, охоло-

дженні, вентиляції, осві-

тленні та гарячому водо-

постачанні 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

22 

(94) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б В.1.2-3:2006» 

замінити на «Система забезпечення 

надійності та безпеки будівельних 

об'єктів. Прогини і переміщення» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту 

ДСТУ Б В.1.2-3:2006  Си-

стема забезпечення на-

дійності та безпеки буді-

вельних об'єктів. Проги-

ни і переміщення 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 

Ураховано 

23 

(95) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б В.2.5-34:2007» 

замінити на «Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Сміттєпроводи жит-

лових і громадських будинків. Загальні 

технічні умови». 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ Б В.2.5-34:2007  

Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Сміт-

тєпроводи житлових і 

громадських будинків. За-

гальні технічні умови 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

http://minregion.gov.ua/images/Pidrozdily/BARZILOVICH/DBN/DBN_V/26_161_2010.pdf
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24 

(96) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б В.2.5-38:2008» замі-

нити на «Інженерне обладнання будин-

ків і споруд Улаштування блискавкоза-

хисту будівель і споруд (IEC 

62305:2006, NEQ» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ Б В.2.5-38:2008  

Інженерне обладнання 

будинків і споруд Улаш-

тування блискавкозахис-

ту будівель і споруд (IEC 

62305:2006, NEQ   

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

25 

(97) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б В.2.6-49:2008» замі-

нити на «Конструкції будинків і спо-

руд. Огорожі сходів, балконів і дахів 

сталеві. Загальні технічні умови» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ Б В.2.6-49:2008  

Конструкції будинків і 

споруд. Огорожі сходів, 

балконів і дахів сталеві. 

Загальні технічні умови 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 

Ураховано 

26 

(98) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б В.2.6-145:2010» за-

мінити на «Конструкції будинків і спо-

руд. Захист бетонних і залізобетонних 

конструкцій від корозії. Загальні техні-

чні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 

Конструкції будинків і 

споруд. Захист бетонних і 

залізобетонних конструк-

цій від корозії. Загальні 

технічні вимоги (ГОСТ 

31384-2008, NEQ) 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу Ураховано 

27 

(99) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007» за-

мінити на «Проектування. Настанова з 

розроблення та складання енергетично-

го паспорта будинків при новому буді-

вництві та реконструкції» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 

Проектування. Настано-

ва з розроблення та скла-

дання енергетичного пас-

порта будинків при ново-

му будівництві та рекон-

струкції 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу Ураховано 

28 

(100) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015» 

замінити на «Енергетична ефективність 

будівель. Настанова з проведення енер-

гетичної оцінки будівель» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015  

Енергетична ефектив-

ність будівель. Настано-

ва з проведення енергети-

чної оцінки будівель 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 

Ураховано 
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29 

(101) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010» 

замінити на «Захист від небезпечних 

геологічних процесів, шкідливих екс-

плуатаційних впливів, від пожежі. Бу-

дівельна кліматологія» 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  

Захист від небезпечних 

геологічних процесів, 

шкідливих експлуата-

ційних впливів, від по-

жежі. Будівельна  кліма-

тологія 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

30 

(102) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення та назву «ДСТУ-Н Б 

В.1.2-13:2008» замінити на «ДСТУ-Н Б 

EN 1990:2008 Єврокод. Основи проек-

тування конструкцій (EN 1990:2002, 

IDT)» 

Внесено редакційне 

коригування позна-

чення і назви норма-

тивно-правового ак-

ту  

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 

Єврокод. Основи проекту-

вання конструкцій (EN 

1990:2002, IDT)  

 

Застосування від-

редагованого поз-

начення і назви 

чинного нормати-

вного документу 

Ураховано 

31 

(103) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010» 

замінити на «Будинки і споруди. На-

станова з розрахунку інсоляції об′єктів 

цивільного призначення»  

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 

Будинки і споруди. На-

станова з розрахунку ін-

соляції  об’єктів  цивіль-

ного  призначення  

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 

Ураховано 

32 

(104) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011» 

замінити на «Будинки і споруди. На-

станова з облаштування будинків і спо-

руд цивільного призначення елемента-

ми доступності для осіб з вадами зору 

та слуху»  

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 

Будинки і споруди. На-

станова з облаштування 

будинків і споруд цивіль-

ного  призначення елеме-

нтами доступності для 

осіб з вадами зору та слу-

ху 

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

33 

(105) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву ДСТУ EN 81-1:2003 замінити 

на «Норми безпеки до конструкції та 

експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти 

електричні (EN 81-1:1998, IDT)»  

 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового 

акту  

ДСТУ EN 81-1:2003 

замінити на «Норми без-

пеки до конструкції та 

експлуатації ліфтів. Ча-

стина 1. Ліфти електри-

чні (EN 81-1:1998, IDT)  

Застосування від-

коригуваної назви 

чинного нормати-

вного документу  

Відхилено:  

ДСТУ EN 81-

1:2003 ліквідо-

вано 

з виходом ДСТУ 

EN 81-20:2015 

(EN 81-20:2014, 

IDT) та ДСТУ 

EN 81-50:2015 

(EN 81-50:2014, 
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IDT) 

34 

(106) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Долучити посилання на:  

«ДСТУ EN 81-1:2003/зміна № 1:2008 

Норми безпеки до конструкції та екс-

плуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти еле-

ктричні. Зміна № 1 (EN 81-

1:1998/А1:2005, IDT)»; 

«ДСТУ EN 81-1:2003/зміна № 2:2008 

Норми безпеки до конструкції та екс-

плуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти еле-

ктричні. Зміна № 2. Машинні та блочні 

простори  (EN 81-1:1998/А2:2004, IDT) 

Надання посилань на 

зміни №1 та №2 до 

ДСТУ EN 81-1:2003  

ДСТУ EN 81-

1:2003/зміна № 1:2008 

Норми безпеки до конс-

трукції та експлуатації 

ліфтів. Частина 1. Ліфти 

електричні. Зміна № 1 

(EN 81-1:1998/А1:2005, 

IDT)  

ДСТУ EN 81-

1:2003/зміна № 2:2008 

Норми безпеки до конс-

трукції та експлуатації 

ліфтів. Частина 1. Ліфти 

електричні. Зміна № 2. 

Машинні та блочні прос-

тори (EN 81-

1:1998/А2:2004, IDT)  

Надання посилань 

на зміни №1 і №2 

до цього докумен-

та 

Відхилено:  

ДСТУ EN 81-

1:2003/зміна № 

1:2008 та 

ДСТУ EN 81-

1:2003/зміна № 

2:2008 ліквідо-

вані  

з виходом ДСТУ 

EN 81-20:2015 

(EN 81-20:2014, 

IDT) та ДСТУ 

EN 81-50:2015 

(EN 81-50:2014, 

IDT)  

35 

(107) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву ДСТУ EN 81-2:2003 замінити 

на «Норми безпеки до конструкції та 

експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти 

гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT)»  

 

Внесено коригування 

назви чинного нор-

мативно-правового  

ДСТУ EN 81-2:2003  

Норми безпеки до конс-

трукції та експлуатації 

ліфтів. Частина 2. Ліфти 

гідравлічні  (EN 81-2:1998, 

IDT)  

Застосування від-

коригованої назви 

чинного нормати-

вного документу  

Відхилено:  

ДСТУ EN 81-

2:2003 ліквідо-

вано  

з виходом ДСТУ 

EN 81-20:2015 

(EN 81-20:2014, 

IDT) та ДСТУ 

EN 81-50:2015 

(EN 81-50:2014, 

IDT)  

36 

(108) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Долучити посилання на: 

«ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 1:2008 

Норми безпеки до конструкції та екс-

плуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гід-

равлічні. Зміна № 1 (EN 81-

2:1998/А1:2005, IDT)»;  

«ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 2:2008 

Норми безпеки до конструкції та екс-

Надання посилань на 

зміни №1 і №2 до 

цього документа 

ДСТУ EN 81-

2:2003/зміна № 1:2008 

Норми безпеки до конс-

трукції та експлуатації 

ліфтів. Частина 2. Ліфти 

гідравлічні. Зміна № 1 (EN 

81-2:1998/А1:2005, IDT)  

ДСТУ EN 81-

Надання посилань 

на зміни №1 та 

№2 до цього доку-

мента 

Відхилено:  

ДСТУ EN 81-

2:2003/зміна № 

1:2008 та 

ДСТУ EN 81-

2:2003/зміна № 

2:2008 ліквідо-

вані  
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плуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гід-

равлічні. Зміна № 2: Машинні та блочні 

простори (EN 81-2:1998/А2:2004, IDT)» 

2:2003/зміна № 2:2008 

Норми безпеки до конс-

трукції та експлуатації 

ліфтів. Частина 2. Ліфти 

гідравлічні. Зміна № 2: 

Машинні та блочні прос-

тори (EN 81-

2:1998/А2:2004, IDT)  

з виходом ДСТУ 

EN 81-20:2015 

(EN 81-20:2014, 

IDT) та ДСТУ 

EN 81-50:2015 

(EN 81-50:2014, 

IDT) 

37 
(109) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення та назву «ДСТУ EN 81-

72:2015» замінити на «ДСТУ EN 81-

72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми 

безпеки щодо конструкції та експлуа-

тації ліфтів. Специфічне використання 

пасажирських та вантажопасажирських 

ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні»  

Внесено редакційне 

коригування позна-

чення і назви чинного 

нормативно-

правового акту  

ДСТУ EN 81-72:2017 

Норми безпеки щодо 

конструкції та експлуа-

тації ліфтів. Специфічне 

використання пасажир-

ських і вантажопаса-

жирських ліфтів. Части-

на 72. Ліфти пожежні 

(EN 81-72:2015, IDT)  

Застосування від-

редагованого поз-

начення і назви 

чинного нормати-

вного документу  Ураховано 

38 
(110)  

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення та назву «ДСТУ EN 

1434-6:2015» замінити на «ДСТУ EN 

1434-6:2017 (EN 1434-6:2015, IDT) Те-

плолічильники. Частина 6. Монтаж, 

уведення в експлуатацію, контроль в 

експлуатації та технічне обслуговуван-

ня». 

Внесено коригування 

позначення і назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ДСТУ EN 1434-6:2017 

Теплолічильники. Частина 

6. Монтаж, уведення в 

експлуатацію, контроль в 

експлуатації та технічне 

обслуговування (EN 1434-

6:2015, IDT)  

Застосування від-

редагованого поз-

начення і назви 

чинного нормати-

вного документу 

Ураховано 

39 
(111)  

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ EN 62305-3:2012» за-

мінити на «Захист від блискавки. Час-

тина 3. Фізичні руйнування споруд та 

небезпека для життя людей (EN 62305-

3:2011, IDT)». 

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ДСТУ EN 62305-

3:2012 Захист від блис-

кавки. Частина 3. Фізичні 

руйнування споруд та не-

безпека для життя людей 

(EN 62305-3:2011, IDT)  

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

40 
(112)  

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ Б EN 13779:2011» за-

мінити на «Вентиляція громадських 

будівель. Вимоги до виконання систем 

вентиляції та кондиціонування повітря 

(EN 13779:2007, IDT)» 

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ДСТУ Б EN 13779:2011  

Вентиляція громадських 

будівель. Вимоги до сис-

тем вентиляції та конди-

ціонування повітря (EN 

13779:2007, IDT)  

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 
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41 
(113)  

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ ISO 2631-1:2004» за-

мінити на «Вібрація та удар механічні. 

Оцінка впливу загальної вібрації на 

людину. Частина 1. Загальні вимоги 

(ISO 2631-1:1997, IDT)». 

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ДСТУ ISO 2631-

1:2004  Вібрація та удар 

механічні. Оцінка впливу 

загальної вібрації на лю-

дину. Частина 1. Загальні 

вимоги (ISO 2631-1:1997, 

IDT)  

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу Ураховано 

42 
(114)  

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ ISO 14644-1:2009» за-

мінити на «Чисті приміщення та пов'я-

зані з ними контрольовані середовища. 

Частина 1. Класифікація чистоти повіт-

ря (ISO 14644-1:1999, IDT)». 

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ДСТУ ISO 14644-

1:2009 Чисті приміщення 

та пов’язані з ними конт-

рольовані середовища. 

Частина 1. Класифікація 

чистоти повітря (ISO 

14644-1:1999, IDT)  

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу Ураховано 

43 
(115) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ДСТУ 7313:2013» замінити 

на «Знаки безпеки та системи евакуа-

ційні фотолюмінісцентні. Загальні ви-

моги та методи контролювання»  

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ДСТУ 7313:2013  Зна-

ки безпеки та системи 

евакуаційні фотолюмініс-

центні. Загальні вимоги 

та методи контролюван-

ня  

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу 
Ураховано 

44 
(116) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Позначення та назву «ДСТУ EN 

60598-1:2002» замінити на «ДСТУ EN 

60598-1:2017 (EN 60598-1:2015; 

АС:2015; АС:2016; АС:2017, IDT; IEC 

60598-1:2014, MOD; COR1:2015; 

COR2:2015; COR3:2017, IDT) Світиль-

ники. Частина 1. Загальні вимоги та 

випробування»  

Внесено редакційне 

коригування позна-

чення і назви чинного 

нормативно-

правового акту  

ДСТУ EN 60598-

1:2017  Світильники. Ча-

стина 1. Загальні вимоги 

та випробування (EN 

60598-1:2015; АС:2015; 

АС:2016; АС:2017, IDT; 

IEC 60598-1:2014, MOD; 

COR1:2015; COR2:2015; 

COR3:2017, IDT)  

Застосування від-

редагованого поз-

начення і назви 

чинного нормати-

вного документу Ураховано 

45 
(117) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Назву «ГОСТ 16363-98» замінити на 

«Средства огнезащитные для древеси-

ны. Метод определения огнезащитных 

свойств (Засоби вогнезахисні для дере-

вини. Метод визначення вогнезахисних 

властивостей)» та вилучити крапку піс-

ля позначення.  

Внесено редакційне 

коригування назви 

чинного нормативно-

правового акту  

ГОСТ 16363-98. Сред-

ства огнезащитные для 

древесины. Методы 

определения огнезащит-

ных свойств (Засоби вог-

незахисні для деревини. 

Методи визначення вогне-

Застосування від-

редагованої назви 

чинного нормати-

вного документу Ураховано 
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захисних властивостей  

46 
(118) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

Термін дії «ГОСТ 12.1.044-89» та 

«ГОСТ 12.4.026-76» закінчується 2019-

01-01 

Нагадування про те-

рмін дії ГОСТ-ів 

У 2-й редакції ДБН з 

2019-01-01 будуть відре-

даговані посилання на за-

значені нормативи 

У 2-й редакції ДБН з 

2019-01-01 будуть 

відредаговані поси-

лання на зазначені 

нормативно-правові 

акти 

Ураховано 

47 
(119) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

В розділі 2 «Нормативні посилання» 

відсутні посилання на: «ДБН В.2.2-

4:2018 Заклади дошкільної освіти»; 

«ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства по-

бутового обслуговування»; «ДБН В.2.2-

15-2005 Житлові будинки. Основні по-

ложення»; «ДБН В.2.2-18:2007 Заклади 

соціального захисту населення»; «ДБН 

В.2.2-20:2008 Готелі»; «ДБН В.2.2-

26:2010 Суди»  

Доповнити розділ 2 

посиланнями на:  

ДБН  В.2.2-4:2018; 

ДБН В.2.2-11-2002; 

ДБН В.2.2-15-2005; 

ДБН В.2.2-18:2007; 

ДБН В.2.2-20:2008; 

ДБН В.2.2-26:2010 

  Відхилено:  
На ДБН  В.2.2-

4:2018; ДБН 

В.2.2-11-2002; 

ДБН В.2.2-15-

2005; ДБН В.2.2-

18:2007; ДБН 

В.2.2-20:2008; 

ДБН В.2.2-

26:2010 ПОСИ-

ЛАННЯ за тек-

стом ДБН  

ВІДСУТНІ 

48 
(120) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

В розділі 2 «Нормативні посилання» відсутні по-

силання на: «ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Конструкції 

будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та ого-

родження сталеві. Технічні умови»; «ДСТУ Б В.2.6-

189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріа-

лу для утеплення будівель»; «ВБН 3.2.45-1-2004 

Проектування телекомунікацій лінійно-кабельні 

споруди»; «ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгів-

лі», на які є посилання за текстом  

Доповнити розділ 2 

посиланнями на 

ДСТУ Б В.2.6-

52:2008, ДСТУ Б 

В.2.6-189:2013, ВБН 

3.2.45-1-2004, ДБН 

В.2.2-23:2009 

ДСТУ Б В.2.6-52:2008, 

ДСТУ Б В.2.6-189:2013, 

ВБН 3.2.45-1-2004, ДБН 

В.2.2-23:2009 

Доповнення роз-

ділу 2  посилан-

нями на ДСТУ Б 

В.2.6-52:2008, 

ДСТУ Б В.2.6-

189:2013, ВБН 

3.2.45-1-2004, 

ДБН В.2.2-23:2009 

Ураховано 

49 
(121) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

В розділі 2 «Нормативні посилання» 

відсутні посилання на: «ДБН В.1.2-8-

2008 Основні вимоги до будівель і спо-

руд. Безпека життя і здоров'я людини 

та захист навколишнього природного 

середовища»  

Відсутнє посилання 

на ДБН В.1.2-8-2008 

  Відхилено:  

В розділі 2 є 

посилання на 

ДБН В.1.2-8-

2008 

50 
(122) 

Розділ 2  

Нормативні посилан-

ня 

В розділі 2 Нормативні посилання нормати-

вні документи слід розташувати так: Нормати-

вно-правові акти, ДБН, ДСТУ, ДСТУ EN, 

ДСТУ ISO, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ Б, ДСТУ-Н Б, 

ГОСТ, СНиП, … в порядку збільшення їх ре-

Внесено необхідність 

редакційного коригу-

вання послідовності 

розташування нор-

Послідовність роз-

ташування нормативних 

документів 

У 2-й редакції 

ДБН будуть усу-

нені деякі недолі-

ки в розташуванні 

Ураховано 
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єстраційних номерів  мативно-правових 

актів  

нормативних до-

кументів 

51 
(123) 

1-а редакція проекту 

ДБН у цілому 

За текстом відсутні посилання на: НПАОП 0.00-

1.76, ДСанПіН 2.2.4-17,  ДСанПіН 2.2.4-171, ДБН 

В.1.1-45, ДБН B.1.1-46, ДБН В.2.6-220,  ДСТУ 7246, 

ДСТУ Б А.2.2-12, ДСТУ Б В.1.2-3, ДСТУ Б В.2.5-34, 

ДСТУ Б В.2.6-49,  ДСТУ-Н Б В.1.1-27, ДСТУ-Н Б 

В.2.5-78, ДСТУ-Н Б В.2.2-27, ДСТУ-Н Б В.2.2-31,  

ДСТУ-Н Б В.2.5-83, ДСТУ-Н Б В.2.6-214, ДСТУ ISO 

2631-1, ДСТУ ISO 6309, ДСТУ ISO 14644-1, ДСТУ 

7313, ДСТУ ІЕС 60598-1, ДСТУ ІЕС/PAS 62612, 

ГБН В.2.2-34620942-002, ГБН В.2.2-34620942-002, 

ГОСТ 12.4.026, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, які є у 

розділі 2 Нормативні посилання  

Внесено необхідність 

надання посилань на 

нормативно-правові 

акти за текстом 

ДБН 

Посилання на норма-

тивні документи в тексті 

ДБН 

У 2-й редакції 

ДБН будуть усу-

нені деякі недолі-

ки в наданні поси-

лань в тексті ДБН 

на нормативні до-

кументи 

Ураховано 

52 
(124) 

1-а редакція проекту 

ДБН у цілому 

За текстом позначення «ДНАОП 

0.00-1.32» замінити на «НПАОП 40.1-

1.32-01» 

Внесено необхідність 

надання посилань на 

чинні нормативно-

правові акти за тек-

стом ДБН 

12.3.5 При проектуванні 

електротехнічних систем не-

обхідно керуватися … НПАОП 

40.1-1.32-01,… 

12.4.1 Будівлі ….повинні 

бути обладнані мережами 

..згідно з вимогами…НПАОП 

40.1-1.32-01, … 

Застосування по-

силань на чинні 

нормативні доку-

менти Ураховано 

53 
(125) 

1-а редакція проекту 

ДБН у цілому 

Уточнити посилання на ДБН В.1.1-8, 

ДБН В.1.1-10, ДБН В.1.1-11 - з такими 

позначеннями ДБНів не існує 

Внесено виключення 

посилань на нечинні 

нормативно-правові 

акти  

Нечинні ДБН В.1.1-8, 

ДБН В.1.1-10, ДБН В.1.1-

11 

Виключення по-

силань на нечинні 

нормативні доку-

менти 

Ураховано 

54 
(126) 

Розділ 3  

Терміни та визначен-

ня понять,  

п. 3.3 

п. 3.3 – вилучити, оскільки не 

містить ознак визначення технічних 

понять  

Внесено виключення  

п. 3.3 

Пункт 3.3 антикінотеатр Виключення п. 

3.3, що не містить 

ознак визначення 

технічних понять 

Ураховано 

55 
(127) 

Розділ 3 Терміни та 

визначення понять,  

п. 3.7 

п. 3.7 – слово «будинок» замінити на 

«будівля»  

Внесено редакційне 

коригування «буди-

нок» на «будівля» 

«…Багатофункціональн

а будівля (комплекс), до 

складу приміщень якої вхо-

дять декілька…» 

Застосування чин-

ного терміну Ураховано 

56 
(128) 

Розділ 3  

Терміни та визначен-

ня понять, п. 3.10 

п. 3.10 – слово «пред» замінити на 

«перед» 

Внесено редакційне 

коригування 

«…перед розподіль-

чим вестибюлем…» 

Застосування чин-

ної термінології Ураховано 

57 
(129) 

Розділ 3  

Терміни та визначен-

ня понять,  

п. 3.37 

п. 3.37 – слова «з нетрадиційним де-

монстраційним комплексом» - вилучи-

ти 

П. 3.37 – слова «з 

нетрадиційним де-

монстраційним ком-

плексом» - вилучити 

3.36….Спеціалізований кіноте-
атр - Кінотеатр з такими видами 

кінопроекції: як системи ІМАХ, широ-

коформатна, кінопанорама, циркора-
ма, сферична, стерео, з безперервним 

кінопоказом, а також дитячий.  

Відкориговані 

п.3.36 та п.37 
Ураховано 
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3.37….Спеціалізований театр -

Театр з демонстраційним комплексом 

або комплексом для глядачів, до яких 
відносяться театри багатожанрові, 

гастрольні, ляльок (верхових та маріо-

неткових), пантоміми, звірів, аквате-
атри, а також дитячі та молодіжні. 

58 
(130) 

Розділ 4  

Загальні положення 

п. 4.3 – протирічить положенням 

четвертого абзацу розділу 1 

Вимоги п. 4.3 – про-

тирічать положен-

ням четвертого аб-

зацу розділу 1 зага-

льні положення  

«1. Сфера застосування...4 аб-

зац:  Ці Норми не поширюються на 

цирки, казино, нічні клуби, спеціалізова-
ні театри і кінотеатри, некапітальні 

будівлі закладів (тимчасові, мобільні, 

збірно-розбірні тощо). Проектування 
та реконструкція зазначених закладів 

здійснюється за завданням на проекту-

вання з урахуванням вимог цих Норм.»   
п. 4.3 Розділу 4  –  Вилучено.  

1). п. 4.3  Розділу 4  

–  вилучено.  

2). Розділ 1 відреда-

говано: 4-й абзац 

Розділу 1 надано у 

новій редакції.  

Ураховано 

59 
(131) 

Розділ 4  

Загальні положення  

п. 4.7 – слова «при проектуванні» 

замінити  словом «для» 

Внесено редакційне 

коригування п.4.7 

4.7 Для проектування нового бу-

дівництва та реконструкції будівель 
культурно-видовищних та дозвіллєвих 

закладів необхідно враховувати вимоги 

щодо забезпечення пересування осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп 

населення і доступності для них усіх 

приміщень згідно з ДБН В.2.2-17 та 
вимог цих Норм. 

Редакційно відко-

ригований п.4.7 

Ураховано 

60 
(132) 

Розділ 5 Вимоги до 

земельних ділянок,  

п. 5.1 

Другий абзац п. 5.1 – слово «реко-

мендується» замінити словом «слід» 

Внесено редакційне 

коригування щодо 

обов'язковості вимог 

«…Розміри ділянок 

для будівництва слід 

приймати…» 

Приведення тер-

мінології у 

відповідність до 

вимог ДБН 

Ураховано 

61 
(133) 

Розділ 5 Вимоги до 

земельних ділянок,  

п. 5.1 

Третій абзац п. 5.1 – доповнити сло-

вами «містобудівного розрахунку» 

Доповнення вимог ДБН 

словами «містобудів-

ного розрахунку» 

«…Вибір земельної ді-

лянки для будівництва 

театру та визначення 

його розмірів слід здійс-

нювати на основі перед-

проектних досліджень і 

містобудівного розрахун-

ку згідно з вимогами ДБН 

А.2.2-3.»  

Доповнення вимог 

ДБН словами 

«містобудівного 

розрахунку» 

Ураховано 

62 
(134) 

Розділ 5 Вимоги до 

земельних ділянок,  

п. 5.4 

п. 5.4 – слова «що проектуються та 

реконструюються» - вилучити 

Виключення неваж-

ливих, зайвих вимог 

«5.4 На ділянці будівель і 

споруд культурно-видовищних 

та дозвіллєвих закладів повинні 

бути передбачені спеціальні 

місця на автостоянці для осіб з 

інвалідністю…» 

Виключення не-

важливих, зайвих 

вимог Ураховано 

63 Розділ 5  п. 5.8 – вилучити Внесено необхідність «5.8 Слід уникати розташу- Виключення пун- Ураховано 
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(135) Вимоги до земельних 

ділянок,  

п. 5.8 

виключення п.5.8 вання концертних будівель і 

відкритих споруд поблизу 

шумних підприємств та ма-

гістралей.» 

кту, що не містить 

конкретних рівнів 

шуму  

64 
(136) 

Розділ 6.  Розділ перевантажений загальними 

поняттями та їх визначенням 

Перевантаження 

загальними понят-

тями та їх визначен-

нями 

У 2-й редакції ДБН роз-

діл 6 буде відредагований 

щодо зняття переванта-

ження поняттями та ви-

значеннями 

У 2-й редакції ДБН 

розділ 6 буде відреда-

гований щодо зняття 

перевантаження по-

няттями та визна-

ченнями 

Ураховано 

65 
(137) 

Розділ 6.  Пункти 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 пе-

ремістити до додатків 

   Відхилено:  
п.п.6.2, 6.3, 6.4 

вміщують обо-

в'язкові вимоги. 

П.п.6.5 та 6.6 

взагалі відсутні в 

проекті ДБН 

66 
(138) 

Розділ 6.  

п. 6.4.1 

п. 6.4.1. Відкоригувати позначення 

класів наслідків (відповідальності) на 

СС1, СС2, СС3 

   Відхилено:  
В п.6.4.1. надані 

позначення типів 

сцен (С-1, С=2, С-3 

тощо), а не позна-

чення класів нас-

лідків (відповіда-

льності) (СС-!, СС-

2  тощо) 

67 
(139) 

Розділ 17 Розділ 17 – вилучити, оскільки наве-

дені пункти не є предметом нормуван-

ня 

   Відхилено:  
Розділ наведений 

у відповідності з 

вимогами ДСТУ 

Б А.1.1-91:2008 

68 
(140) 

Розділ 18  

п. 18.4 

п. 18.4 викласти в такій редакції:  

«18.4 При реконструкції та новому 

будівництві будівель культурно-

видовищних та дозвіллєвих закладів  

слід передбачати клас енергоефектив-

ності відповідно «В» та «А» згідно з 

ДБН В.2.6-31.   

При відповідному обґрунтуванні, з 

урахуванням залишкового ресурсу 

Надана нова редак-

ція п. 18.4  

18.4 При реконструкції 

та новому будівництві буді-

вель культурно-видовищних 

та дозвіллєвих закладів  слід 

передбачати клас енергое-

фективності відповідно «В» 

та «А» згідно з ДБН В.2.6-31 

При відповідному обґру-

нтуванні, з урахуванням за-

лишкового ресурсу будівлі, 

Нова редакція  

п. 18.4 

Ураховано 
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будівлі, допускається  клас  енергое-

фективності «С».» 

допускається  клас  енерго-

ефективності «С». 

69 
(141) 

Додаток С  Вилучити з довідкового Додатку С 

«БІБЛІОГРАФІЯ» посилання на 

«СНиП 3.05.06-85» та «СНиП 3.05.07-

85» і надати на них посилання в розділі 

2 Нормативні посилання, так як вони є 

чинними 

Виключення з Дода-

тку «Бібліографія» 

діючих СНиП та на-

дання на них поси-

лання в Розділі 2 

СНиП 3.05.06-85 та 

СНиП 3.05.07-85 – діючі 

нормативно-правовові 

акти 

Редакційне пере-

несення діючих 

нормативно-

правовових актів в 

Розділ 2 

Ураховано 

6. Український Центр 

сталевого будівниц-

тва «УЦСБ» 
Виконавчий директор 

«УЦСБ»  
В. А. Колісник  

лист № 80/11/2018  

від 05.11.2018 р. 

    

 

1 
(142) 

п.1 Потрібно, на нашу думку, видокрем-

ити у сфері застосування, чи стосується 

ДБН вбудованих, прибудованих 

приміщень, приміщень в складі гро-

мадських будівель, які актуальні все 

більше 

Відредагування сфе-

ри застосування 

Норм 

«Ці Норми поширю-

ються на проектування 

нових і реконструкцію іс-

нуючих однозальних і ба-

гатозальних будівель і 

споруд культурно-

видовищних та дозвіллє-

вих закладів, окремо роз-

ташованих та вбудова-

них у багатофункціона-

льні центри: ….» 

Доповнена сфера 

застосування 

Норм 

Ураховано 

3 
(143) 

 Слід також оговорити такий специ-

фічний клас закладів як - кінодроми, 

кабаре, зелені театри, нічні клуби і рес-

торани зі сценами, які стають все більш 

популярними в Україні.  

Доповнити посилан-

нями вимог до спеці-

алізованих дозвіллє-

вих закладів (кінод-

роми тощо)   

3.35 Спеціалізований кі-

нотеатр   Кінотеатр з та-

кими видами кінопроекції: як 

системи ІМАХ, широкофор-

матна, кінопанорама, цир-

корама, сферична, стерео, з 

безперервним кінопоказом, а 

також кінодром, дитячий 

тощо.  

3.36  Спеціалізований 

театр  Театр з демонстра-

Ці Норми не поши-

рюються на цирки, 

казино, нічні клуби, 

спеціалізовані теат-

ри і кінотеатри, 

 

Відхилено: 
Ці Норми не 

поширюються 

на цирки, кази-

но, нічні клуби, 

спеціалізовані 

театри і кіноте-

атри, … проек-

тування яких 

здійснюється за 

завданням на 
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ційним комплексом або ком-

плексом для глядачів, до яких 

відносяться театри бага-

тожанрові, гастрольні, ля-

льок (верхових та маріонет-

кових), пантоміми, звірів, 

акватеатри, а також ди-

тячі, молодіжні, кабаре, 

зелені театри тощо.  

проектування з 

урахуванням ви-

мог цих Норм 

4 
(144) 

 Слід послатися на норми проекту-

вання, які описують вимоги на культу-

рно-видовищні та дозвіллєві заклади 

місткістю понад 1500 місць для гляда-

чів, цирки, казино, спеціалізовані теат-

ри і кінотеатри, що не входять у сферу 

дії ДБН. п.4.3 проекту ДБН говорить, 

що дія ДБН поширюється на дані типи 

- здійснюється за завданням на проек-

тування з урахуванням вимог цих 

Норм, тож слід узгодити їх між собою. 

   Відхилено: 
1). Розділ 1 від-

редаговано: Ви-

моги щодо міст-

кості закладів 

дозвілля вилуче-

но з Розділу 1 

«Сфера застосу-

вання».  

2). п. 4.3  Розділу 4  

–  вилучено. 

5 
(145) 

Розділ 2 Нормативні 

посилання 

Необхідно оновити посилання на 

ДБН В.1.2-14-2009, перевірити інші 

нормативні документи 

Виключення посилань 

на нечинний норма-

тивно-правовий акт 

заміна його чинним 

ДБН В.1.2-14:2018 Зага-

льні принципи забезпечення 

надійності та конструкти-

вної безпеки будівель і спо-

руд – на заміну ДБН В.1.2-

14-2009 

Виключення поси-

лань на нечинний 

нормативно-

правовий акт та за-

міна його чинним 

Ураховано 

6 
(146) 

Табл. 3 В таблицю 3 пропонуємо додати но-

рми для розрахунку площі гардеробу, 

прибравши посилання на ДБН 2.2-9 для 

зручності 

Доповнити нормами 

для розрахунку площ 

замість посилання на 

ДБН 2.2-9 

 

Таблицю доповне-

но нормами для 

розрахунку площ 

замість посилання 

на ДБН 2.2-9 

Ураховано 

7 
(147) 

п.6 Спеціалізований кінотеатр може бути 

також 4,5,6 або 7Д вимірів, вже є кінотеат-

ри доповненої, віртуальної реальності  - що 

варто оговорити в ДБН і виписати окремі 

вимоги до них, так як в них передбачається 

спеціальне оснащення, зокрема можуть 

бути рухомі частини, такі як крісла (також 

Відкоригування роз-

ділу 6 та пункту 

6.3.4.3  

6.3.4.3 Проектування 

технологічних приміщень 

для кінопоказу в будівлях 

культурно-видовищних та 

дозвіллєвих слід здійсню-

вати за завданням на про-

Відкориговано 

п.6.3.4.3;  

розділ 6у 2 редак-

ції буде доповнено 

вимогами до спец-

кінозалів 

Ураховано 
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ці типи закладів частково згадані в 

п.6.3.1.15, 6.3.4.1-2, 6.3.4.4, 13.5 проекту 

ДБН). Варто окремо прописати можливість 

використання та опис сучасних кінотеат-

рів/комплексів, вимоги до їх обладнання, 

або зробити посилання на відповідні ДСТУ 

та (або) за відсутності таких вказати вимо-

ги напряму в цьому ДБНі, адже існуючі в 

пункті «3.38 Проектування технологічних 

приміщень для відеосистем у будинках 

культурно-видовищних та дозвіллєвих за-

кладів рекомендується здійснювати згідно 

з НАПБ В.0.1.049-97/930» морально заста-

рілі та потребують оновлення. Наприклад: 

кіноустановки під показ фільму в форматі 

IMAX в форматі стерео картинки (3D) пот-

ребують роботи одночасно 2-х установок. 

Фільми у 4DX – це екшн і видовище. Спе-

цефекти для кожного блокбастера чи муль-

тика прописує південнокорейська компанія 

«CJ 4DPLEX», іноді спільно з режисером. 

Доріжка ефектів продумана та синхронізо-

вана з точністю до секунди і контролюєть-

ся комп'ютером тощо.  

ектування, в тому числі із 

залученням іноземних фа-

хівців з кіноіндустрії.  

 

8 
(148) 

п.4.6 Рівні комфорту варто формалізувати 

щодо конкретних вимог до досягнення ко-

жного із них, варто послатися на табл.1, 2, 

4, 5, 8, 10, 13,14, 15, 16, 20 , 28 , 29. Слід 

оговорити в яких випадках застосовується 

який рівень комфорту (наприклад, театр 

республіканського значення – 1, міського - 

1 або 2 тощо) 

Слід оговорити в яких 

випадках застосовуєть-

ся який рівень комфор-

ту будівель культурно-

видовищних та дозвіл-

лєвих закладів  

4.5 Будівлі культурно-

видовищних та дозвіллєвих 

закладів за рівнем комфорту 

поділяють на три групи: 1 – 

високий, 2 – середній, 3 – 

стандартний, відповідно з 

якими визначаються вимоги 

до складу, параметрів при-

міщень, переліку послуг, 

оснащення технологічним 

обладнанням.  

1 рівень комфорту слід 

застосовувати у закладах 

національного та загаль-

номіського значення, як са-

мостійних, так і у складі 

В п 4.5. Норм нада-

но роз'яснення сфе-

ри застосування рі-

внів комфорту буді-

вель культурно-

видовищних та до-

звіллєвих закладів  

Ураховано 
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багатофункціональних 

комплексів; 1-2 рівні ком-

форту - у закладах район-

ного значення у містах; 2-3 

рівні комфорту - у закладах 

мікрорайонів, сільських 

центрів обслуговування 

груп поселень, ОТГ; 3 рівень 

комфорту - у сільських за-

кладах, закладах безперерв-

ного кінопоказу в місцях 

інтенсивного пішохідного 

потоку, в транспортних 

вузлах, вокзалах, аеропор-

тах тощо.  

9 
(149) 

п.5.1 Пропонується доповнити «Вибір земе-

льної ділянки для будівництва театру та 

визначення його розмірів слід здійснювати 

на основі передпроектних досліджень згід-

но з вимогами ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-14, 

ДБН В.2.1-10» 

Доповнення п.5.1 що-

до необхідності перед-

проектних досліджень 

згідно з вимогами ДБН 

П.5.1. «…Вибір земель-

ної ділянки для будівництва 

театру та визначення його 

розмірів слід здійснювати на 

основі передпроектних дос-

ліджень згідно з вимогами 

ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-14, 

ДБН В.2.1-10.» 

Доповнено п.5.1 

вимогами щодо не-

обхідності перед-

проектних дослі-

джень 
Ураховано 

11 
(150) 

Розділ 5 Пропонується ввести  положення «Під 

час планування (розрахунку) площі прибу-

динкової території та/або вбудованого, 

вбудовано-прибудованого паркінгу  під 

дозвіллєвий заклад слід передбачити пар-

ковку для велосипедистів, мінімум 1 вело-

сипед на 50-100 відвідувачів», адже за ве-

лотранспортом екологічна безпека сучас-

них міст. 

__________ ___________ ____________ Відхилено: 

Зазначені дані 

(вимоги) наве-

дені в ДБН 

Б.2.2-12, на який 

є посилання в 

тексті розділу 5 

цих Норм 

12 
(151) 

п.6.3.3 Варто оговорити варіанти для сферич-

них кінотеатрів, кінотеатрів доповненої і 

віртуальної реальності, кінотеатрів із прое-

кторами на консолях 

___________ ___________ ___________ Відхилено: 
Сферичні та т.п. 

спеціальні сучасні 

кінотеатри зі спе-

цифічним облад-

нанням не розгля-

даються в даному 

ДБН, це - прерога-
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тива ДСТУ 

14 
(152) 

Табл. 16 Відсутні чисельні дані для проекту-

вання 

В табл. 16 відсутні 

чисельні дані для 

проектування 

 

В табл. 16 надані  

чисельні дані для 

проектування  

Ураховано 

15 
(153) 

п. 8.2.3.4 Внести коригування у п.8.2.3.4 «Площі 

санітарно-гігієнічних приміщень у компле-

ксах приміщень (демонстраційному, що 

обслуговують сцену, адміністративно-

господарських та виробничих) слід визна-

чати з розрахунку: санітарні вузли – один 

унітаз і один пісуар на кожні 25 чоловіків; 

один унітаз на кожні 10 жінок». Слід вра-

хувати санвузли для маломобільних артис-

тів та пелюшкові для артистів із немовля-

тами.  

В п. 8.2.3.4 коригу-

вання щодо кількості 

приладів у жіночих 

вбиральнях.  

Врахувати санвузли 

для МГН-артистів  

та пелюшкові 

« 8.2.3.4 Площі саніта-

рно-гігієнічних приміщень 

….слід визначати з розраху-

нку: … один унітаз на кожні 

10 жінок; один умивальник 

на кожні 30 осіб;…» 

«…В групі приміщень, 

що обслуговують сцену, для 

художнього і адміністрати-

вного керавництва, інжене-

рно-технічного та обслуго-

вуючого персоналу слід пе-

редбачити універсальну ка-

біну для артистів, що пере-

суваються на кріслах коліс-

них та приміщення або міс-

це для сповивання немовлят 

артистів, площі та облад-

нання яких за ДБН В.2.2-17.»  

Відкоригована кіль-

кість приладів у жі-

ночих вбиральнях  

Враховані санвузли 

для МГН та пелюш-

кова для артистів з 

немовлятами 

Ураховано 

16 
(154) 

Табл. 32 Варто уточнити, що мається на увазі 

«Коефіцієнт надійності за граничним роз-

рахунковим значенням навантаження»,  і 

вказати, що коефіцієнт за експлуатаційним 

розрахунковим значенням навантаження 

приймається одиниця. «Нормативне» нава-

нтаження замінити на «характеристичне», 

що відповідає ДБН В.1.2-2. Розшифрувати 

«дійсне» навантаження – значить порахо-

Заміна термінів: «норма-

тивне» навантаження на 

«характеристичне» нава-

нтаження; «коефіцієнт 

надійності» замінити на 

«коефіцієнт надійності за 

граничним розрахунко-

вим значенням наванта-

ження».  

Доповнити: «Коефіцієнт 

Термін «характерис-

тичне» навантаження; 

термін «коефіцієнт на-

дійності за граничним ро-

зрахунковим значенням 

навантаження».  

«Коефіцієнт за експлуа-

таційним розрахунковим 

В табл. 32 та в п.п. 

10.2, 10.3, 10.4 замі-

нено терміни «нор-

мативне» наванта-

ження на «характе-

ристичне» наванта-

ження; «коефіцієнт 

надійності» заміни-

ти на «коефіцієнт 

Ураховано 
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ване по факту. за експлуатаційним роз-

рахунковим значенням 

навантаження прийма-

ється рівним одиниці, що 

відповідає ДБН В.1.2-2» 

значенням навантаження 

приймати рівним одиниці, 

що відповідає ДБН В.1.2-

2.» 

надійності за грани-

чним розрахунко-

вим значенням на-

вантаження».  

Доповнено «Коефі-

цієнт за експлуата-

ційним розрахунко-

вим значенням на-

вантаження прий-

мається рівним оди-

ниці, що відповідає 

ДБН В.1.2-2» 

17 
(155) 

п.10.2, 

п.10.3, 

п.10.4 

«Нормативне» навантаження замінити 

на «характеристичне», «коефіцієнт  надій-

ності» замінити на «коефіцієнт надійності 

за граничним розрахунковим значенням 

навантаження».  

Вказати, що  коефіцієнт за експлуата-

ційним розрахунковим значенням наван-

таження приймається рівним одиниці, що 

відповідає ДБН В.1.2-2 

Заміна термінів: 
«нормативне» наван-

таження на «характе-

ристичне» наванта-

ження; «коефіцієнт 

надійності» замінити 

на «коефіцієнт надій-

ності за граничним ро-

зрахунковим значен-

ням навантаження».  

Доповнити: «Коефіці-

єнт за експлуатаційним 

розрахунковим зна-

ченням навантаження 

приймається рівним 

одиниці, що відповідає 

ДБН В.1.2-2» 

Термін «характерис-

тичне» навантаження; 

термін «коефіцієнт на-

дійності за граничним ро-

зрахунковим значенням 

навантаження».  

«Коефіцієнт за екс-

плуатаційним розрахунко-

вим значенням наванта-

ження приймати рівним 

одиниці, що відповідає 

ДБН В.1.2-2.» 

В п.п. 10.2, 10.3, 

10.4 замінено термі-

ни «нормативне» 

навантаження на 

«характеристичне» 

навантаження; «ко-

ефіцієнт надійності» 

замінити на «коефі-

цієнт надійності за 

граничним розраху-

нковим значенням 

навантаження».  

Доповнено «Коефі-

цієнт за експлуата-

ційним розрахунко-

вим значенням на-

вантаження прий-

мається рівним оди-

ниці, що відповідає 

ДБН В.1.2-2» 

Ураховано 

18 
(156) 

п.10.4 Слід доповнити пункт «…коефіцієнт 

зниження при сполученні навантажень 0,8 

на неодномоментність завантаження сцені-

чного обладнання при двох або більше на-

вантаженнях одномоментної дії» 

Доповнити друге ре-

чення п.10.4 

При цьому слід врахо-

вувати коефіцієнт на-

дійності за граничним 

розрахунковим значен-

ням навантаження 1,2 

на динамічне наванта-

ження від пересування 

П.10.4 доповнено 

«…при двох або 

більше наванта-

женнях одномо-

ментної дії.»  

Ураховано 
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сценічного обладнання і 

коефіцієнт зниженння 

при сполученні наванта-

жень 0,8 на неодномоме-

нтність завантаження 

сценічного обладнання 

при двох або більше на-

вантаженнях одномоме-

нтної дії.  

19 
(157) 

п.10.10  Пропонується доповнити пункт поло-

женням «несучі конструкції закладів по-

винні мати живучість згідно ДБН  В.1.2-

14» 

Доповнення пункту 

положенням про 

«живучість несучих 

конструкцій» 

«10.5 Несучі конструк-

ції будівель культурно-

видовищних та дозвіллєвих 

закладів повинні мати жи-

вучість згідно ДБН В.1.2-

14.»  

Пункт доповнений 

положенням про 

«живучість несу-

чих конструкцій» 
Ураховано 

20 
(158) 

п.11.10  

 

Пропонується доповнити пункт поло-

женням «Для усунення такого акустичного 

дефекту задню частину стелі слід викону-

вати з відповідним нахилом у бік задньої 

стіни або застосовувати матеріали опоря-

дження із відповідними акустичними хара-

ктеристиками» 

Доповнення вимога-

ми до матеріалів 

опорядження залів 

для усунення «теат-

ральної луни» 

11.10 ..….Для усунення 

такого акустичного дефек-

ту задню частину стелі слід 

виконувати з відповідним 

нахилом у бік задньої стіни 

або застосовувати матері-

али опорядження із відпо-

відними акустичними ха-

рактеристиками. 

П.11.10 доповнено 

реченням «…або 

застосовувати мате-

ріали опорядження 

із відповідними аку-

стичними характе-

ристиками» 

Ураховано 

21 
(159) 

п.11.11,  

п.11.12 
Доповнити кожен пункт  реченням 

«…або застосовувати матеріали опоря-

дження із відповідними акустичними хара-

ктеристиками» 

П.п.11.11 та 11.12 до-

повнити реченням 

«…або застосовувати 

матеріали опоряджен-

ня із відповідними аку-

стичними характери-

стиками» 

«…або застосовувати 

матеріали опорядження із 

відповідними акустичними 

характеристиками.» 

П.п.11.11 та 11.12 

доповнено реченням 

«…або застосовува-

ти матеріали опоря-

дження із відповід-

ними акустичними 

характеристиками» 

Ураховано 

22 
(160) 

п.12.4.20 Пропонується доповнити пункт «Сис-

тема безпеки контролю доступу повинна 

виключати потрапляння сторонніх осіб, 

заклади місткістю понад 500 відвідувачів 

повинні мати турнікетні лінії та рамки ме-

талошукачів і цілодобове забезпечення 

озброєної охорони» 

Доповнення п.12.4.20 «…Система безпеки ко-

нтролю доступу повинна 

виключати потрапляння 

сторонніх осіб, заклади міс-

ткістю понад 500 відвідува-

чів повинні мати турнікетні 

лінії та рамки металошука-

Доповнення 

п.12.4.20 щодо ви-

мог до системи без-

пеки Ураховано 
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чів і цілодобове забезпечення 

озброєної охорони.»  

23 
(161) 

п.15.2 Варто деталізувати, що найбільша кіль-

кість поверхів у таблиці 35 стосується 

окремо розташованих закладів і не стосу-

ється вбудованих або вбудовано-

прибудованих приміщень 

___________ Пункт 15.2 доповнено 

реченням: «Найбільша кіль-

кість поверхів кінотеатрів, 

відеокомплексів, клубів, те-

атрів, тощо залежить від 

ступеню вогнестійкості бу-

дівлі, в яких вони розташо-

вані і не залежить від типу 

їх розташування (вбудовано-

го або вбудовано-

прибудованого».  

________ Відхилено: 

Найбільша кіль-

кість поверхів кі-

нотеатрів, відео-

комплексів, клубів, 

театрів, тощо за-

лежить від ступе-

ню вогнестійкості 

будівлі, в яких 

вони розташовані і 

не залежить від 

типу їх розташу-

вання (вбудовано-

го або вбудовано-

прибудованого). 

24 
(162) 

п.15.4,  

п.15.6 

Слід доповнити пункти фразою «Дозво-

ляється знижувати межу вогнестійкості 

всіх несучих конструкцій на 30 хв.  для 

приміщень із спринклерною системою по-

жежогасіння відповідно до ДБН В.1.1.7» 

_____________ ___________ ___________ Відхилено: 

Зниження 

межі вогнестійкос-

ті для окремих 

конструкцій буді-

вель та споруд, 

згідно з вимогами 

п.5.4  ДБН В.1.1-7 

дозволяється, якщо 

це передбачено 

будівельними но-

рмами за видами 

будинків та спо-

руд. Введення но-

вої запропонованої 

вимоги до проекту 

ДБН В.2.2-16 пот-

ребує комплексно-

го вивчення зару-

біжного досвіду 

для таких типів 

споруд. Врахову-

ючи соціальну від-

повідальність під 

час прийняття рі-

шення щодо зни-
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ження базових 

вимог для споруд 

даного типу, на 

сьогоднішній день 

введення запропо-

нованих змін є 

недоречним. 

25 
(163) 

п.15.10 Слід навести методику розрахунку часу 

і геометричних параметрів шляхів евакуа-

ції або посилання на неї. При цьому слід 

врахувати нюанси, що стосуються особли-

востей організаційно-технологічного пла-

нування залів різного призначення 

Навести методи-

ку розрахунку часу і 

геометричних параме-

трів шляхів евакуації 

або посилання на неї. 

П.15.10 …»Розрахунок 

часу евакуації слід викону-

вати за методикою ДСТУ 

Х.Х Пожежна безпека. За-

гальні положення».  

Пункт 15.10 допов-

нено посиланням на 

ДСТУ Х.Х:201Х 

«Пожежна безпека. 

Загальні положен-

ня», що розробле-

ний на заміну ГОСТ 

12.1.004 «Пожарная 

безопасность. Об-

щие требования», 

який містить мето-

дику розрахунку 

часу евакуації, та 

який планується 

ввести в дію з 2019 

року. 

Ураховано 

26 
(164) 

п.15.16 Згідно ДБН В.1.1-7:2016 негорючі мате-

ріали не мають класифікації, прибрати з 

даного пункту фразу: «…, що не виділяють 

під час горіння (нагріву) токсичних проду-

ктів, які відповідають групам ТІ, Т2» 

Прибрати з дано-

го пункту фразу: «…, 

що не виділяють під 

час горіння (нагріву) 

токсичних продуктів, 

які відповідають гру-

пам ТІ, Т2 оскільки згі-

дно ДБН В.1.1-7:2016 

негорючі матеріали не 

мають класифікації  

 

П. 15.16 . «…Протипо-

жежна завіса повинна ви-

готовлятися з негорючих 

матеріалів.»  

З п. 15.16 вилучено 

слова «що не виді-

ляють під час горін-

ня (нагріву) токсич-

них продуктів, які 

відповідають гру-

пам Т1, Т2». 
Ураховано 

27 
(165) 

п.15.18 У речення «Прогин металевих елементів 

каркасу протипожежної завіси не повинен 

перевищувати 1/200 розрахункового 

проcвіту» варто додати посилання на 

ДСТУ Б.В.1.2-3 

Надання посилання на 

ДСТУ Б.В.1.2-3 Сис-

тема забезпечення на-

дійності та безпеки 

будівельних об'єктів. 

Прогини і переміщення 

«…Прогин металевих 

елементів каркасу проти-

пожежної завіси не повинен 

перевищувати 1/200 розра-

хункового проcвіту (ДСТУ 

Б.В.1.2-3).» 

П. 15.18 доповнено  

посиланням на 

ДСТУ Б.В.1.2-

3:2006 «Прогини і 

переміщення. Вимо-

ги проектування». 

Ураховано 
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28 
(166) 

п.15.22 Пропонуємо взагалі заборонити викори-

стання горючих матеріалів в якості оздоб-

лення у залах місткістю понад 50 чоловік 

або в будівлях із класом наслідків СС2 та 

СС3 

Заборонення викорис-

тання горючих мате-

ріалів в якості оздоб-

лення у залах місткіс-

тю понад 50 чоловік 

або в будівлях із класом 

наслідків СС2 та СС3 

П. 15.22 доповнено: 

«…У залах місткістю понад 

50 чоловік та у будівлях із 

класом наслідків СС2 та 

СС3 забороняється викори-

стання горючих матеріалів 

в якості оздоблення. При 

цьому, слід забезпечувати 

комфорт, естетичні, тепло 

та звукоізоляційні, а також 

акустичні параметри таких 

приміщень. 

Запропоновані 

зміни до пункту 

15.22 не знижують 

рівень пожежної 

безпеки та можуть 

бути прийняті. В 

разі внесення змін, 

звернута увага на 

питання подальшо-

го забезпечення ко-

мфорту, естетичних, 

тепло та звукоізоля-

ційних, а також аку-

стичних параметрів 

таких приміщень. 

Ураховано 

29 
(167) 

п.15.27 Викласти пункт у наступній редакції: 

«Всі складові опоряджувальних матеріалів 

у залі для глядачів та інших приміщеннях 

повинні відповідати групі горючості Г1, 

Г2, групі займистості В1, В2, за токсичніс-

тю продуктів горіння - групам Т1, Т2, за 

димоутворювальною здатністю – групам 

Д1, Д2 (за ГОСТ 12.1.044), а за поширен-

ням полум'я поверхнею – групам РП1, РП2 

(за ДСТУ Б В.2.7-70) та бути надійно за-

кріпленими до основи з негорючого мате-

ріалу»  

 

____________ 15.27 У залі для глядачів 

та інших приміщеннях допу-

скається влаштування шту-

чних килимових покриттів, 

які за токсичністю продук-

тів горіння відповідають 

групі Т2, за димоутворюва-

льною здатністю – групі Д2 

(за ГОСТ 12.1.044), а за по-

ширенням полум'я поверхнею 

– групі РП2 (за ДСТУ Б 

В.2.7-70) за умов надійного 

їх кріплення до основи з не-

горючого матеріалу. 

В пункті 15.27 

вилучені наступні 

позначення класифі-

кації показників небе-

зпеки будівельних 

матеріалів – Т1, Д1, 

РП1. Запропоновані 

зміни обумовлені тим, 

що дані класи  небез-

пеки будівельних ма-

теріалів є нижчими за 

гранично допустимі 

показники пожежної 

небезпеки визначені 

пунктом 15.27 

Відхилено: 

Запропоновані 

зміни тексту пу-

нкту суперечать 

пропозиціям 

ЦСБ, наведеним 

до пункту 15.22. 

30 
(168) 

п.16.1 В пункті варто додати посилання на 

ДБН В.1.2-14 
Внесено доповнити 

посиланням на ДБН 

В.1.2-14 

ДБН В.1.2-14:2018 Зага-

льні принципи забезпечення 

надійності та конструкти-

вної безпеки будівель і спо-

руд 

п.16.1 Розділу 16   

Безпека та доступ-

ність у використан-

ні доповнено поси-

ланням на ДБН 

В.1.2-14 

Ураховано 

31 
(169) 

п.16.5 «Нормативне» навантаження замінити 

на «характеристичне», «коефіцієнти  пере-

вантаження» замінити на «коефіцієнти на-

дійності за граничним розрахунковим зна-

ченням навантаження», що відповідає ДБН 

Внесено заміна тер-

мінів на чинні, що 

відповідають ДБН 

В.1.2-2 

16.5  Характеристичні 

навантаження на конструк-

ції сцени та технологічного 

обладнання, а також коефі-

цієнти надійності за грани-

Заміна термінів 

на чинні, що від-

повідають ДБН 

В.1.2-2 

Ураховано 
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В.1.2-2 чним розрахунковим зна-

ченням навантаження при 

експлуатації наведені в 10.1-

10.4 цих Норм.  

32 
(170) 

 В розділі вимог до оснащення примі-

щень для користування маломобільними 

групами населення варто окремо виписати 

вимоги до покажчиків і фактури поверхонь 

тощо для орієнтування інвалідів із вадами 

зору, особливо у глядацьких залах 

Розділ 16 доповнити 

вимогами щодо пока-

зчиків для орієнту-

вання осіб з вадами 

зору 

16.22 Доступність, без-

пека, орієнтування, отри-

мання інформації для осіб із 

порушеннями зору має бути 

забезпечена тактильними 

елементами доступності, 

візуальними елементами до-

ступності, аудіо покажчи-

ками, типи та вимоги до 

яких слід приймати за ДБН 

В.2.2-40.  

Розділ 16 допов-

нений вимогами 

щодо показчиків 

для орієнтування 

осіб з вадами зору 
Ураховано 

33 
(171) 

п.17.1 Доповнити пункт положенням «Рекоме-

ндовано застосовувати великопролітні рі-

шення, адаптивні до перебудов шляхом 

перенесення перегородок тощо. Наявність 

колон у просторі глядацьких залів, місцях 

із ризиками скупчення людей (коридорів 

завширшки менше 3м, холів-акумуляторів, 

тамбурів, перед вхідними групами, білет-

ними касами тощо) – не допускається  

Розділ 17 доповнити 

вимогами щодо 

конструктивних рі-

шень будівель, адап-

тивних до перебудов-

трансформацій 

17.1 ….Слід застосо-

вувати великопрогонові 

рішення будівель, адапти-

вні до перебудов шляхом 

перенесення перегородок 

тощо. 

п.17.1 доповнений 

вимогами щодо 

конструктивних 

рішень будівель, 

адаптивних до пе-

ребудов-

трансформацій  

Ураховано 

34 
(172) 

п.18.2 Пропонуємо доповнити даний пункт 

положенням «При аналізі об’ємно плану-

вальних рішень будівель культурно-

видовищних закладів класу наслідків СС2 

згідно ДБН В.1.2-14 слід розглядати не ме-

нше 3, а при аналізі будівель класу СС3 – 

не менше 5 варіантів із різними конструк-

тивними вирішеннями, в тому числі зі ста-

левим і сталезалізобетонним, залізобетон-

ним каркасом. Прикінцевий вибір оптима-

льного вирішення будівлі здійснювати за 

методикою аналізу вартості життєвого ци-

клу згідно ISO 15686 та  BS-8544-2013» 

Доповнення п.17.6 ви-

могами до вибору 

конструктивних вирі-

шень аналізу об’ємно 

планувальних вирішень 

будівель при різниз 

класах наслідків 

п.17.6 …….При аналізі 

об’ємно-планувальних рі-

шень будівель культурно-

видовищних закладів класу 

наслідків СС2 згідно ДБН 

В.1.2 слід розглядати не ме-

нше 3, а при аналізі будівель 

класу СС3 – не менше 5 ва-

ріантів із різними констру-

ктивними вирішеннями, в 

тому числі зі сталевим і 

сталезалізобетонним, залі-

зобетонним каркасом. При-

кінцевий вибір оптимального 

вирішення будівлі здійсню-

вати за методикою аналізу 

п.17.6 доповнений 

вимогами до вибору 

конструктивних ви-

рішень аналізу 

об’ємно плануваль-

них вирішень буді-

вель при різних кла-

сах наслідків 
Ураховано 
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вартості життєвого циклу 

згідно [22].  

 

35 
(173) 

п.18 Пропонуємо доповнити даний пункт 

положенням  «в системі сміттєзбирання 

будівель культурно-видовищних закладів 

слід облаштовувати роздільну утилізацію 

побутових відходів зі складаннями в окре-

мі металеві контейнери: окремо метал / 

скло /  пластик / папір / органічні побутові 

відходи / батарейки та електроніка. Габа-

ритне (меблі, побутова техніка) і будівель-

не сміття (бита цегла, тиньк тощо) збира-

ється у окремі металеві контейнери збіль-

шеного розміру» 

___________ ___________ _________ Відхилено: 
Питання розділь-

ної утилізації по-

бутових відходів 

та сміттєзбирання 

не є характерними 

САМЕ для культу-

рно-видовищних 

закладів і розгля-

даються в ДБН 

В.2.2-9 та спеціалі-

зованих норматив-

них актах на які  є 

посилання в цих 

Нормах  

 

37 
(174) 

Додаток К В додаток К слід додати такі типи співвід-

ношень як 16:9, та 16:10, адже це основні спів-

відношення сучасних кінофільмів/екранів, тому 

поміж заявлених типів слід додати: 

• широкоформатний 1:2,35 

• кашетований 1:1.66 

• звичайний 1:1,37   

слід додати ще й таке співвідношення 1:1,8 

та відповідно 1:1,6  

 

Доповнення додатку 

К сучасними співвід-

ношеннями висоти і 

ширини робочого по-

ля кіноекранів  

Співвідношення висоти і 

ширини робочого поля кіно-

екрана слід приймати:  

широкоекранного – 1:2,35;  

1:2,39;  

кашетованого         –1:1,66; 

1:1,85;  

1:1,6;  

 

Доповнення дода-

тку К сучасними 

співвідношеннями 

висоти і ширини 

робочого поля кі-

ноекранів 

Ураховано 

7. ДП УДНДІПМ 

«ДІПРОМІСТО»  

імені Ю.М.Білоконя  
В.о.директора 
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І.І. Шпилевський  
лист № Д-2670  

від 16.11.2018 р. 

1  
(175) 

Розділ 5  

п.5.1. 

До п.5.1. додати наступне речення: 

«Розміщення та місткість об'єктів куль-

турно-видовищних та дозвіллєвих за-

кладів повинне відповідати рішенням 

документації з просторового плануван-

ня (містобідівної документації) – гене-

ральним планам населених пунктів, де-

тальним планам територій»  

Доповнити вимогами 

щодо відповідності 

розміщення закладів 

містобідівній доку-

ментації – генераль-

ним планам населе-

них пунктів, деталь-

ним планам терито-

рій 

«…Розміщення та мі-

сткість об'єктів культу-

рно-видовищних та до-

звіллєвих закладів повинне 

відповідати рішенням до-

кументації з просторово-

го планування (містобіді-

вної документації) – гене-

ральним планам населених 

пунктів, детальним пла-

нам територій.»  

п.5.1. доповнено 

вимогами щодо від-

повідності розмі-

щення закладів міс-

тобідівній докумен-

тації – генеральним 

планам населених 

пунктів, детальним 

планам територій 

Ураховано 

8. ПАТ «ГІПРО-

ЦИВІЛЬПРОМБУД» 

Головний інженер  

А.О. Пан  
лист № 01-253  

від 26.11.2018 р. 

    

 

 1-а редакція проекту 

ДБН у цілому 

Побудову, викладення і оформлення 

сторінок першої редакції проекту ДБН 

В.2.2-4:201Х виконати відповідно до вимог 

розділів та додатків ДСТУ Б А.1.1-91:2008, 

а також розділів та додатків ДСТУ 1.5:2003 

(далі ДСТУ 1.5) з урахуванням наступних 

зауважень:  

   

 

1 
(176) 

-
,,
- На всіх сторінках стандарту в верх-

ньому колонтитулі наводиться позна-

чення стандарту додаток В.2.1 ДСТУ 

1.5 та перед позначенням ставиться 

«пр» відповідно вимог п.8.4 ДСТУ 1.0 

Верхні колонтитули 

сторінок ДБН позна-

чити згідно з вимо-

гами ДСТУ 

Колонтитули змінено згі-

дно з вимогами розділів та до-

датків ДСТУ Б А.1.1-91:2008 

Колонтитули пар-

них та непарних 

сторінок зиінено 

згідно з вимогами 

ДСТУ 1.5 

Ураховано 

2 
(177) 

-
,,
- Першу сторінку державних будіве-

льних норм виконати відповідно до ви-

мог згідно додатку Б ДСТУ Б А.1.1-91  

Першу сторінку ДБН 

виконати відповідно до 

вимог згідно додатку Б 

ДСТУ Б А.1.1 

Побудова, викладення і офо-

рмлення першої сторінки 

відповідно до вимог згідно 

додатку Б ДСТУ Б А.1.1 

Першу сторінку ДБН 

змінено відповідно до 

вимог додатку Б  

ДСТУ Б А.1.1 

Ураховано 

3 
(178) 

Розділ 2  

Нормативні посилання 
В розділі 2 «Нормативні посилання» Виключення з розділу  

«Нормативні посилан-
Коригування розділу Нор- Виключення з роз-

ділу 2 «Нормативні 
Ураховано 
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подаються посилання які є в тексті но-

рмативного документу, а не подавати 

перелік чинних нормативних докумен-

тів в Україні п.5.8.1 ДСТУ Б А.1.1-91 

ня» нормативно-

правових актів, на які 

нема посилань в тек-

сті ДБН 

мативні посилання щодо 

виключення документів, 

на які нема посилань в те-

ксті  

посилання» норма-

тивно-правових ак-

тів, на які нема по-

силань в тексті  

9. Технічний Комітет 

стандартизації ТК 

104 «Ліфти, ескала-

тори та пасажирські 

конвеєри» 
Голова ТК 104 

В.С. Величко  
лист № 615/ТК  

від 08.11.2018 р. 

    

 

1 
(179) 

Розділ 2 Долучити: ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Конс-

рукції будинків і споруд. Сходи маршеві, 

площадки та огорожі сталеві. Технічні 

умови 

Доповнити розділ 2 

посиланнями на 
ДСТУ Б В.2.6-52:2008 

ДСТУ Б В.2.6-52:2008 

Консрукції будинків і споруд. 

Сходи маршеві, площадки 

та огорожі сталеві. Техніч-

ні умови 

Розділ 2 доповнено 

посиланням на 
ДСТУ Б В.2.6-

52:2008 

Ураховано 

2 
(180) 

Розділ 2 Замінити: ДСТУ EN 81-1:2003 Норми 

безпеки до конструкції та експлуатації ліф-

тів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-

1:1998, IDT) (діє до 01.01.2019); 

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до 

конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 

2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT) 

(діє до 01.01.2019)  

На: 

ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, 

IDT) Норми безпеки до конструкції та екс-

плуатації ліфтів. Ліфти для перевезення 

пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти 

пасажирські та вантажопасажирські (діє з 

01.01.2018)  

ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, 

IDT) Норми безпеки до конструкції та екс-

плуатації ліфтів. Ліфти для перевезення 

пасажирів та вантажів. Частина 50. Прави-

ла проектування, розрахування та переві-

ряння компонентів ліфта (діє з 01.01.2018)  

Виключення посилань 

на нечинні ДСТУ EN 

81-1:2003 та ДСТУ EN 

81-2:2003 та заміна їх 

на чинні ДСТУ EN 81-

20:2015 (EN 81-

20:2014, IDT) та ДСТУ 

EN 81-50:2015 (EN 81-

50:2014, IDT)   

ДСТУ EN 81-20:2015 

(EN 81-20:2014, IDT) Норми 

безпеки до конструкції та 

експлуатації ліфтів. Ліфти 

для перевезення пасажирів 

та вантажів. Частина 20. 

Ліфти пасажирські та ва-

нтажопасажирські (діє з 

01.01.2018)  

ДСТУ EN 81-50:2015 

(EN 81-50:2014, IDT) Норми 

безпеки до конструкції та 

експлуатації ліфтів. Ліфти 

для перевезення пасажирів 

та вантажів. Частина 50. 

Правила проектування, роз-

рахування та перевіряння 

компонентів ліфта (діє з 

01.01.2018) 

Виключення поси-

лань на нечинні 
ДСТУ EN 81-1:2003 

та ДСТУ EN 81-

2:2003 та заміна їх 

на чинні ДСТУ EN 

81-20:2015 (EN 81-

20:2014, IDT) та 

ДСТУ EN 81-

50:2015 (EN 81-

50:2014, IDT)   Ураховано 
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3 
(181) 

Розділ 2 Замінити  ДСТУ EN 81-72:2015 Вимоги 

техніки безпеки до конструкції та монтажу 

ліфтів. Специфічне використання пасажир-

ських і вантажопасажирських ліфтів. Час-

тина 72. Ліфти для пожежників (EN 81-

72:2015, IDT) (діє до 01.01.2019)  

На:  ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-

72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конс-

трукції та експлуатації ліфтів. Специфічне 

використання пасажирських і вантажопа-

сажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти по-

жежні (буде діяти з 01.01.2019)  

 

Виключення посилан-

ня на ДСТУ EN 81-

72:2015 та заміна його 

на ДСТУ EN 81-

72:2017 (EN 81-

72:2015, IDT) (буде 

діяти з 01.01.2019) 

ДСТУ EN 81-72:2017 

(EN 81-72:2015, IDT) Норми 

безпеки щодо конструкції 

та експлуатації ліфтів. 

Специфічне використання 

пасажирських і вантажопа-

сажирських ліфтів. Части-

на 72. Ліфти пожежні (буде 

діяти з 01.01.2019) 

Виключено поси-

лання на ДСТУ EN 

81-72:2015 та замі-

на його на ДСТУ EN 

81-72:2017 (EN 81-

72:2015, IDT) (буде 

діяти з 01.01.2019) Ураховано 

4 
(182) 

Розділ 2 Долучити:  

ДСТУ EN 81-40:2016 (EN 81-40:2008, 

IDT) Норми безпеки щодо конструкції та 

експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для 

перевезення осіб та вантажів. Частина 40. 

Сходові підіймачі та похилі підіймальні 

платформи для осіб з обмеженою рухливі-

стю (діє з 01.10.2017); 

ДСТУ EN 81-41:2016 (EN 81-41:2010, 

IDT) Норми безпеки щодо конструкції та 

експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для 

перевезення осіб та вантажів. Частина 41. 

Вертикальні підіймальні платформи, приз-

начені для використання особами з обме-

женою рухливістю (діє з 01.10.2017)  

(Ці два стандарти ідентичні ДСТУ ISO 

9386-1:2005 та ДСТУ ISO 9386-2:2005) 

Долучити посилання 

на: ДСТУ EN 81-

40:2016 (EN 81-

40:2008, IDT) та ДСТУ 

EN 81-41:2016 (EN 81-

41:2010, IDT)  

ДСТУ EN 81-40:2016 

(EN 81-40:2008, IDT) та 

ДСТУ EN 81-41:2016 (EN 81-

41:2010, IDT)  

Розділ 2 доповнено 

посиланнями на 

ДСТУ EN 81-

40:2016 (EN 81-

40:2008, IDT) та 

ДСТУ EN 81-

41:2016 (EN 81-

41:2010, IDT) 
Ураховано 

5 
(183) 

Розділ 2 Долучити:  

ДСТУ EN 81-82:2017 (EN 81-82:2013, 

IDT) Норми безпеки щодо конструкції та 

експлуатації ліфтів. Наявні ліфти. Частина 

82. Норми щодо поліпшення доступності 

наявних ліфтів для осіб, зокрема осіб з об-

меженими фізичними можливостями (буде 

діяти з 01.01.2019);  

ДСТУ ISO 4190-5:2008 Установка ліф-

това (елеваторна). Частина 5. Пристрої ке-

Долучити посилання 

на: ДСТУ EN 81-

82:2017 (EN 81-

82:2013, IDT) (буде 

діяти з 01.01.2019) та 

ДСТУ ISO 4190-5:2008 

(ISO 4190-5:2006 IDT)  

ДСТУ EN 81-82:2017 

(EN 81-82:2013, IDT) (буде 

діяти з 01.01.2019); ДСТУ 

ISO 4190-5:2008 (ISO 4190-

5:2006 IDT)  

Розділ 2 доповнено 

посиланнями на 

ДСТУ EN 81-

82:2017 (EN 81-

82:2013, IDT) (буде 

діяти з 01.01.2019) 

та ДСТУ ISO 4190-

5:2008 (ISO 4190-

5:2006 IDT)  

Ураховано 
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рування, сигналізації та додаткові пристрої 

(ISO 4190-5:2006 IDT)  

6 
(184) 

Розділ 2 Вилучити:  

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підій-

мальні платформи для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. Правила безпе-

ки, розміри та функціонування. Частина 1. 

Вертикальні підіймальні платформи (ISO 

9386-1:2000 IDT);   

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підій-

мальні платформи для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. Правила безпе-

ки, розміри та функціонування. Частина 2. 

Приводні сходові підйомники для пересу-

вання по  нахиленій площині користувачів, 

що сидять, стоять та перебувають в інвалі-

дних колясках (ISO 9386-2:2000 IDT)  

Виключити посилання 

на: ДСТУ ISO 9386-

1:2005 (ISO 9386-

1:2000 IDT) та ДСТУ 

ISO 9386-2:2005 (ISO 

9386-2:2000 IDT)  

ДСТУ ISO 9386-1:2005 

(ISO 9386-1:2000 IDT) та 

ДСТУ ISO 9386-2:2005 (ISO 

9386-2:2000 IDT)  

Виключено поси-

лання на: ДСТУ ISO 

9386-1:2005 (ISO 

9386-1:2000 IDT) та 

ДСТУ ISO 9386-

2:2005 (ISO 9386-

2:2000 IDT) Осуіль-

ки вони ідентичні 

ДСТУ EN 81-

40:2016 (EN 81-

40:2008, IDT) та 

ДСТУ EN 81-

41:2016 (EN 81-

41:2010, IDT)   

Ураховано 

7 
(185) 

Розділ 12, підрозділ 12.4 Замінити підрозділ 12.4 на 12.5 Внесено ліквідування ор-

фографічної помилки 

щодо номеру підрозділу 

Підрозділ 12.5 Ліфти 

…. 
Ліквідована редакцій-

на помилка щодо но-

меру підрозділа 
Ураховано 

8 
(186) 

Розділ 12,  

пп.12.5.1-12.5.8 
Пункти 12.4.1-12.4.8   викласти в но-

вій редакції:  

12.5.1  Ліфти встановлюють згідно з 

вимогами ДСТУ EN 81-20, ДСТУ EN 

81-50, ДСТУ EN 81-70, ДСТУ EN 81-

72, ДСТУ EN 81-82, ДСТУ ISO 4190-1, 

ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, 

ДСТУ ISO 4190-5, ДСТУ ISO 4190-6, 

ДСТУ-Н Б В.2.2-38, а підіймальні пла-

тформи для осіб з інвалідністю згідно з 

вимогами ДСТУ EN 81-40, ДСТУ EN 

81-41.   

12.5.2  Спеціальні ліфти та підійма-

льні платформи для осіб з інвалідністю, 

які використовують крісла колісні, 

встановлюють в будівлях, що мають 

більше ніж 2 поверхи.  

12.5.3  Встановлення ліфта у двопо-

Внесено редакційне 

коригування з поси-

ланнями на діючі но-

рмативно-правові 

акти підрозділів 
пп.12.5.1-12.5.8 

12.5.1  Ліфти встанов-

люють згідно з вимогами 

ДСТУ EN 81-20, ДСТУ EN 

81-50, ДСТУ EN 81-70, ДСТУ 

EN 81-72, ДСТУ EN 81-82, 

ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 

4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, 

ДСТУ ISO 4190-5, ДСТУ ISO 

4190-6, ДСТУ-Н Б В.2.2-38, а 

підіймальні платформи для 

осіб з інвалідністю згідно з 

вимогами ДСТУ EN 81-40, 

ДСТУ EN 81-41.  

12.5.2  Спеціальні ліфти 

та підіймальні платформи 

для осіб з інвалідністю, які 

використовують крісла ко-

лісні, встановлюють в буді-

влях, що мають більше ніж 

2 поверхи.  

Відредаговані під-

розділи пп.12.5.1-

12.5.8 з посилання-

ми на чинні норма-

тивно-правові акти 

Ураховано 
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верхових будівлях необов'язкове, у разі 

улаштування пандуса з ухилом не бі-

льше ніж 8% або встановлення підій-

мальної платформи для переміщення 

осіб з інвалідністю у кріслах колісних 

згідно з ДБН В.2.-17.  

Застосування сходових підіймачів 

вертикальних або похилих підіймаль-

них платформ має відповідати вимогам 

ДСТУ EN 81-40, ДСТУ EN 81-41.  

12.5.4  Вантажні ліфти проектують 

відповідно до завдання на проектуван-

ня згідно з технологічними вимогами 

та вимогами НПАОП 0.00-1.02.  

12.5.5  Розташування мащинного та 

блочного приміщень та сходів між ци-

ми приміщеннями має відповідати ви-

могам ДСТУ Б В.2.6-52, ДСТУ EN 81-

20.  

12.5.6  Кількість пасажирських ліф-

тів визначають згідно з ДСТУ ISO 

4190-6, але їх кількість має бути не ме-

нше двох. Дозволено другий ліфт замі-

няти вантажним, що призначений для 

перевезення осіб та вантажів, якщо за 

розрахунком достатньо встановлення 

одного пасажирського ліфта.  

12.5.7  Шахти і машинні приміщення 

ліфтів і підіймачів не дозволено розта-

шовувати у безпосередній близькості 

до глядацької або читальної зали, клуб-

них приміщень або робочих приміщень 

з постійним перебуванням людей. Таке 

розташування можливе за умови вико-

нання відповідних заходів щодо звукоі-

золяції, підтверджених розрахунками.   

12.5.3  Встановлення 

ліфта у двоповерхових буді-

влях необов'язкове, у разі 

улаштування пандуса з ухи-

лом не більше ніж 8% або 

встановлення підіймальної 

платформи для переміщення 

осіб з інвалідністю у кріслах 

колісних згідно з ДБН В.2.-

17.  

Застосування сходових 

підіймачів вертикальних або 

похилих підіймальних плат-

форм має відповідати вимо-

гам ДСТУ EN 81-40, ДСТУ 

EN 81-41.  

12.5.4  Вантажні ліфти 

проектують відповідно до 

завдання на проектування 

згідно з технологічними ви-

могами та вимогами НПА-

ОП 0.00-1.02.  

12.5.5  Розташування 

мащинного та блочного 

приміщень та сходів між 

цими приміщеннями має від-

повідати вимогам ДСТУ Б 

В.2.6-52, ДСТУ EN 81-20.  

12.5.6  Кількість паса-

жирських ліфтів визнача-

ють згідно з ДСТУ ISO 4190-

6, але їх кількість має бути 

не менше двох. Дозволено 

другий ліфт заміняти ван-

тажним, що призначений 

для перевезення осіб та ва-

нтажів, якщо за розрахун-

ком достатньо встановлен-

ня одного пасажирського 

ліфта.  
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12.5.8  Шахти і машин-

ні приміщення ліфтів і пі-

діймачів не дозволено роз-

ташовувати у безпосередній 

близькості до глядацької або 

читальної зали, клубних 

приміщень або робочих при-

міщень з постійним перебу-

ванням людей. Таке розта-

шування можливе за умови 

виконання відповідних захо-

дів щодо звукоізоляції, підт-

верджених розрахунками. 

ВСЬОГО 186 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ 9 

    *Розробляється після виконання п.п.1-9 алгоритму процедури розробки та погодження  проектів ДБН та змін до них 

 

 

 

 

 


