Додаток
до листа Мінрегіону
від ________ №___________

Порівняльна таблиця за результатами зауважень та пропозицій до першої редакцій проекту на на заміну ДБН В.2.215:2005 «ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ». ТА ДБН В.3.2-2-2009 «РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ»
Загальна кількість опрацьованих зауважень і пропозицій – 153
Кількість суттевих зауважень і пропозицій – 15
Кількість звернень за організаціями –5
Враховано суттевих –15
Відхилено - 0
№
1

1.

2.
3.

Істотні умови
Переваги, ефект
Висновок
(«робочою моНова редакція *
вою»)
2
3
4
5
6
7
СУТТЕВІ ЗАУВАЖЕННЯ
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту НДІЦЗ начальник інституту В.С. Кропивницький, начальник науково-дослідного
центру технічного регулювання
В.В. Ніжник к.т.н., с.н.с., відділу нормативно-правового забезпечення науково-дослідного центру технічного регулювання к.т.н. Я.В. Балло
лист від 10.10.2018 № 22/07.
Додати абзац: «При ново- Заміна оновленими Вилучено застаріли вимоУраховано.
му будівництві допускавимогами ДБН
ги та замінені на нові
ється розташування вбудованих приміщень гроРозділ 5 п.5.41
мадського призначення
вище третього поверху за
умови виділення їх в
окремий протипожежний
відсік»
Державне підприємство „Український науково-дослiдний i проектний iнститут
цивiльного будiвництва „УКРНДПIЦИВIЛЬБУД Заступник директора, головний архітектор, С.Г.Буравченко, канд. арх. провідний
Додати: «підприємств хар- Заміна оновленими Вилучено застаріли вимоУраховано.
Розділ 5 п.5.42
чування (закладів рестовимогами ДБН
ги та замінені на нові
ранного господарства) з кіОрганізація

Пропозиція, проблема,
чинна редакція

Продовження таблиці
1
2

4.

Розділ 5 п.5.41

5.

Розділ 5 п.5.17

6.

2
3
4
5
лькістю місць більше 250.
При цьому вони повинні
мати територію відокремлену від території будинку,
мати окремі (як гостьові так
і технологічні) входи ззовні.»
Допускається розташу- Заміна оновленими Вилучено застаріли вимовання груп короткотривавимогами ДБН
ги та замінені на нові
лого перебування дітей
дошкільного віку та яселсадків у вбудованоприбудованих приміщеннях першого-другого поверху житлових будинків
не нижче ІІ ступеня вогнестійкості згідно з вимогами ДБН В.2.2-4
Додати: Допускається пе- Заміна оновленими Вилучено застаріли виморедбачати кухню-нішу за
вимогами ДБН
ги та замінені на нові
умови її обладнання електроплитою та механічною
витяжною вентиляцією
Додати: Допускається Заміна оновленими Вилучено застаріли вимосполучення ліфтами півимогами ДБН
ги та замінені на нові
дземного гаражу, паркінгу, який розташовано в
цокольному або в підвальному, підземному поверсі, з першим поверхом
житлового будинку за
умови влаштування на поверсі гаражу (паркінгу)
перед шахтами ліфтів
протипожежних тамбур-

6

7

Допускається розташу- Ураховано.
вання груп короткотривалого перебування дітей
дошкільного віку та яселсадків у вбудованоприбудованих приміщеннях першого-другого поверху житлових будинків
не нижче ІІ ступеня вогнестійкості згідно з вимогами ДБН В.2.2-4
Ураховано.

Допускається сполучення Ураховано.
ліфтами підземного гаражу, паркінгу, який розташовано в цокольному
або в підвальному, підземному поверсі, з першим
поверхом житлового будинку за умови влаштування на поверсі гаражу
(паркінгу) перед шахтами
ліфтів протипожежних
тамбур-шлюзів 1-го типу

Продовження таблиці
1
2

7.

Розділ 7 п.7.15

8.

Розділ 23 п.13.7

9.

3
3
4
5
6
7
шлюзів 1-го типу (з під(з підпором повітря у разі
пором повітря у разі попожежі не менше 20 Па).
жежі не менше 20 Па).
Змінити зміст пункту7.15 Заміна оновленими Вилучено застаріли вимо- Необхідність влаштуван- Ураховано.
Необхідність влаштування вимогами ДБН
ги та замінені на нові
ня сміттєпроводу в житсміттєпроводу в житлових
лових будинках визначабудинках визначається з
ється з урахуванням приурахуванням прийнятої в
йнятої в населеному пуннаселеному пункті систекті системою сміттєзбимою сміттєзбирання.
рання.
Змінити зміст пункту: «В Заміна оновленими Вилучено застаріли вимоУраховано.
В разі проведення прибуразі проведення прибудовимогами ДБН
ги та замінені на нові
дови, надбудови або зави, надбудови або заглибглиблення при реконстлення при реконструкції
рукції житлового будинжитлового будинку, розку, розташованого у
ташованого у щільній міщільній міській забудові,
ській забудові, необхідно
необхідно врахувати виврахувати вимоги ДБН
моги ДБН Б.2.2-12, ДБН
Б.2.2-12, ДБН В.1.2-12 та
В.1.2-12 та забезпечити
забезпечити експлуатаексплуатаційні параметри
ційні параметри будинку
будинку та інших оточута інших оточуючих споючих споруд відповідно
руд відповідно до основдо основних вимог
них вимог»
У разі виникнення під час Заміна оновленими Вилучено застаріли вимо- У разі виникнення під час Ураховано.
проведення реконструкції
вимогами ДБН
ги та замінені на нові проведення реконструкції
додаткових навантажень і
додаткових навантажень і
впливів на що залишаєтьвпливів на що залишається частина житлового буся частина житлового будинку його несучі та огодинку його несучі та огороджувальні конструкції,
роджувальні конструкції,
а також грунти підстави
а також грунти підстави
повинні бути перевірені
повинні бути перевірені
на ці навантаження і
на ці навантаження і
впливу відповідно до чинвпливу відповідно до

Продовження таблиці
1
2

4
3
них документами незалежно від фізичного зносу
конструкцій

4

5

6
чинних документами незалежно від фізичного
зносу конструкцій

7

ТК104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвейєри», заступник Голови ТК Величко В.С. лист №ТК/607 від 15.06.2018.
10.

7.4 У житлових буЗаміна оновленими Вилучено застаріли вимодинках заввишки три повимогами ДБН
ги та замінені на нові
верхи та більше (або з висотою між основним і
верхнім житловим поверхами більше ніж 8 м) рекомендується встановлювати пасажирські ліфти, а
у будинках з умовною висотою 11,2 м і вище їх
встановлюють обов'язково.
Ліфти, їх устатковання, розміщення машинного та блочного приміщень
та сходів між цими приміщеннями влаштовують
згідно з вимогами ДСТУ
Б В.2.6-52, ДСТУ EN 8120, ДСТУ ISO 4190-1,
ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ
ISO 4190-3 залежно від їх
призначення.
Допускається застосовувати ліфти вантажопідіймальністю 1000
кг з габаритними розмірами кабіни (ширина 
глибина) 2100 мм  1100

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

11

12

5
3
4
мм. Щонайменше один
ліфт у під’їзді має
відповідати вимогам
ДСТУ EN 81-70.
7.5 У разі встановленПриведення у віРедакція
ня сходових підіймачів,
дповідність до но- оновлена
вертикальних або похивих вимог ДСТУ.
лих підіймальних платформ, вони мають відповідати вимогам ДСТУ EN
81-40, ДСТУ EN 81-41.
7.6 Кількість ліфтів та їх
характеристики (вантажопідіймальність, швидкість та призначення), залежно від поверховості
будинку і кількості мешканців у ньому, визначають згідно з діаграмами,
наведеними у ДСТУ ISO
4190-6 та додатку Б цих
Норм.
Під час визначення
кількості пасажирських
ліфтів для встановлення в
будинку та їх характеристик допускається замість
ліфтів з вантажопідіймальністю 630 кг вибирати ліфти вантажопідіймальністю 400 кг (у разі
встановлення в під'їзді
двох і більше ліфтів, один
з яких вантажопідій-

5

6

пункту7.5

Оновлення редакції:
«7.5 У разі встановлення
сходових підіймачів, вертикальних або похилих
підіймальних платформ,
вони мають відповідати
вимогам ДСТУ EN 81-40,
ДСТУ EN 81-41»
Заміна оновленими Вилучено застаріли вимо- Змінено: «7.6 Кількість
вимогами ДБН
ги та замінені на нові ліфтів та їх характеристики (вантажопідіймальність, швидкість та призначення), залежно від
поверховості будинку і
кількості мешканців у
ньому, визначають згідно
з діаграмами, наведеними у ДСТУ ISO 4190-6 та
додатку Б цих Норм.
Під час визначення кількості пасажирських
ліфтів для встановлення в
будинку та їх характеристик допускається
замість ліфтів з вантажопідіймальністю 630
кг вибирати ліфти вантажопідіймальністю 400
кг (у разі встановлення в
під'їзді двох і більше
ліфтів, один з яких ван-

7

Ураховано.

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

13

14

6
3
мальністю 630 кг або 1000
кг), а замість ліфтів зі
швидкістю руху 2,5 м/с
вибирати ліфти зі швидкістю 1,6 м/с, за умови,
що ці ліфти відповідають
вимогам, зазначеним в
діаграмах поверховості.

4

5

7.9 У будинках з умо- Заміна оновленими Вилучено застаріли вимовною висотою понад 26,5
вимогами ДБН
ги та замінені на нові
м, виходи з ліфтів мають
бути забезпечені через
ліфтові холи з розмірами,
що відповідають 4.3
ДСТУ ISO 4190-1.
а) 1,8 м – у разі ліфтів
з глибиною кабіни менше
ніж 2100 мм;
б) 2,5 м − у разі ліфтів
з глибиною кабіни 2100
мм і більше.
7.12
Під час про- Заміна оновленими Вилучено застаріли вимоектування спеціалізовавимогами ДБН
ги та замінені на нові
них житлових будинків
або групи квартир заввишки два поверхи та більше для осіб з інвалідністю передбачають встановлення пасажирських ліфтів згідно з ДСТУ EN 8170.
Має бути передбачено
встановлення щонайменше одного пасажирського

6
тажопідіймальністю 630
кг або 1000 кг), а замість
ліфтів зі швидкістю руху
2,5 м/с вибирати ліфти зі
швидкістю 1,6 м/с, за
умови, що ці ліфти
відповідають вимогам,
зазначеним в діаграмах
поверховості».

7

Ураховано.

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

15

1.

1.
2.

3.

7
3
ліфта з габаритними розмірами кабіни (ширина х
глибину) 2100 мм  1100
мм із шириною дверей не
менше ніж 1200 мм або
1100 мм  2100 мм із шириною дверей не менше
ніж 800 мм
Додаток Б, таблиця Б.1
Викласти в новій редакції
див. додаток

4

5

6

7

Ураховано.

РЕДАКЦІЙНІ ЗАУВАЖЕННЯ
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту НДІЦЗ начальник інституту В.С. Кропивницький, начальник науково-дослідного
центру технічного регулювання
В.В. Ніжник к.т.н., с.н.с., відділу нормативно-правового забезпечення науково-дослідного центру технічного регулювання к.т.н. Я.В. Балло
лист від 10.10.2018 № 22/07.
Розділ 2 «Нормативні по-В розділі 2 «Нормативні
Застосування
Ураховано.
Заміна посилання
силання»
посилання»
виправити
Замінено шифр посилан- сучасного чинного норна новий нормашифр ДБН В.1.1-7-2016
ня
мативного акту
тивний акт.
на ДБН В.1.1-7:2016.
Розділ 4. «Загальні по- В пункті 4.5 слова «забез- Заміна застарілих Вилучено ці терміни із Вилучення нечинних теУраховано.
ложення» п. 4.5
печувати
під’їзд
по- термінів на нові
заміною на чинні.
рмінів
жежних
автомашин»
замінити на «забезпечувати під’їзд протипожежної техніки».
Розділ 5 «Вимоги до
В пункті 5.40 в другому Заміна оновленими Вилучено застаріли вимо- Вилучення застарілих
Ураховано.
забудови земельної ді- абзаці слова «за винятком вимогами ДБН
ги та замінені на нові
вимог
лянки» п. 5.40
об’єктів, які негативно
впливають на людину»
замінити на «за винятком
об’єктів, які перелічені в
п. 5.41 цих Норм».
Також в пункті 5.40 третій
абзац викласти в наступ-

Продовження таблиці
1
2

4.

5.

6.

Розділ 5. п. 5.42

Розділ 5. п. 5.43

Розділ 7 «Інженерне
обладнання будинків»
п. 7.14

8
3
ній редакції: При новому
будівництві допускається
розташування вбудованих
приміщень громадського
призначення вище третього поверху при умові
виділення їх в окремий
протипожежний відсік,
та забезпечення двох евакуаційних виходів, які ізольовані від житлової частини будинку.
В пункті 5.42 в другому
абзаці слова «повинні мати входи» замінити на
«повинні мати окремі
входи».
В пункті 5.43 в першому
реченні слова «мати шляхи евакуації» замінити на
«мати окремі шляхи евакуації».
Пропонуємо пункт 7.14
доповнити другим реченням наступного змісту.
Входи
в
машинні
приміщення ліфтів для
будинків з умовною висотою вище 47 м допускається передбачати з горищних приміщень через
протипожежний тамбуршлюз
забезпечений
підпором повітря, при
цьому двері машинних

4

5

6

7

Заміна оновленими Вилучено застаріли вимовимогами ДБН
ги та замінені на нові

Вилучення застарілих
вимог

Ураховано.

Заміна оновленими Вилучено застаріли вимовимогами ДБН
ги та замінені на нові

Вилучення застарілих
вимог

Ураховано.

Доповнення нови- Доповнено новими вимо- Доповнення оновленими
ми вимогами ДБН
гами
вимогами

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

7.

Розділ 7. п. 7.18

8.

Розділ 7. п. 7.19

9.

Розділ 7. п. 7.19

10.

Розділ 7. п. 7.20

9
3
відділень протипожежні
1-го типу, а огороджувальні конструкції мають клас вогнестійкості не
менше RЕІ 60.
В пункті 7.18 вилучити
останнє речення «Необхідно улаштування спринклерного зрошувача на
мережі
господарчопитного водопроводу для
захисту об’єму сміттєзбірної камери» як таке, що
дублює вимоги пункту
8.27.
Пункт 7.19 доповнити посиланням на ДБН В.2.5-56
«Системи протипожежного захисту».
В пункті 7.19 вилучити слова «і каналізації».
Обгрунтування: Даний
розділ не містить протипожежних вимог до систем каналізації. Окремі
протипожежні вимоги, які
поширюються на житлові
будинки визначені в ДБН
В.2.5-64 та ДБН В.1.1-7.
В пункті 7.20 слова «У
насосних
установках»
замінити
на
«У
приміщеннях
насосних
установок».

4

5

Вилучення застарі- Вилучено дублюючі вимолих вимог ДБН, як
ги
таких, що дублюють вимоги інших
пунктів

Врегулювання відповідності посилань на ДБН

Доповнено новими
посиланями

6

7

Вилучення застарілих
вимог

Ураховано.

Доповнення
новими
посиланями

Ураховано.

Врегулювання
Внесено коригування
Уникнення
відповідності ви- відповідно до вимог ДБН невірноого трактування
мог пунктів різних
В.2.5-64
вимог
розділів

Ураховано.

Заміна застарілих
термінів на нові

Ураховано.

Вилучено ці терміни із
заміною на чинні.

Вилучення нечинних термінів

Продовження таблиці
1
2
3
11.
Розділ 8 «Пожежна без- В пункті 8.1 посилання на
пека» п. 8.1
«ДСТУ 2272» замінити на
«ДСТУ Б EN 12101».
12.
Розділ 8. п. 8.22
Після пункту 8.22 додати
новий пункт: «Під час
планування дитячих майданчиків для вбудованих
дошкільних закладів в
житлових будинках слід
враховувати необхідність
забезпечення доступу до
фасаду будинку протипожежної техніки».
13.
Розділ 8 п.8.26
В пункті 8.26 слова «При
визначенні
кількості
струменів і мінімальних
витрат води» замінити на
«При визначенні кількості
струменів в кожну точку
приміщення і мінімальних
витрат води».
14.
Розділ 8 п.8.28
В пункті 8.28 перше речення викласти в новій
наступній редакції: «Приміщення сміттєзбірної камери повинно обладнуватися спринклерним пожежогасінням із розрахунковою витратою води кожного спринклера 1,8 л/с.
Кількість спринклерів та
їх тип визначається виходячи із забезпечення зрошення всієї площі приміщення сміттєзбірної каме-

10
4
5
6
7
Заміна оновленими «ДСТУ 2272» замінено
Застосування
Ураховано
стандартами вина
сучасних стандартів єв- (лише уточнена
мог ДБН
«ДСТУ Б EN 12101».
ропейського рівня
назва стандарту).
Доповнення нови- Доповнено новими вимо- Доповнення новими вимо- Ураховано.
ми вимогами ДБН
гами
гами: ««Під час планування дитячих майданчиків для вбудованих дошкільних закладів в житлових будинках слід враховувати необхідність забезпечення доступу до фасаду будинку протипожежної техніки».»
Внесено коригу- 8.26 «При визначенні
Ліквідована
Ураховано.
вання щодо уточ- кількості струменів в
неточність вимог
нення вимог
кожну точку приміщення і мінімальних витрат
води».

Заміна застарі- Врегулювання відповід- 8.28 Приміщення сміттєзлих вимог ДБН на ності вимог різних ДБН бірної камери повинно
нові
обладнуватися спринклерним пожежогасінням із
розрахунковою витратою
води кожного спринклера
1,8 л/с. Кількість спринклерів та їх тип визначається виходячи із забезпечення зрошення всієї
площі приміщення сміттєзбірної камери.

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
Розділ 8 п.8.29

15.

2
16.

11
3

4

5

ри.
В пункті 8.29 другий абзац
Внесено коригуВрегулювання відповівикласти в новій редакції: вання щодо уточ- дності вимог різних ДБН
«У квартирах житлових
нення терміну
будинків з умовною висотою понад 47 м як первинний засіб пожежогасіння
слід передбачати внутрішньоквартирний пожежний
кран-комплект,
під’єднаний до мережі господарсько-питного водопроводу будинку (після
лічильника води) та обладнаний котушкою з пожежним рукавом завдовжки не
менше 15м, діаметром 19
мм (або 25 мм, 33 мм) із
розпилювачем, що забезпечує можливість подання води у будь-яку точку квартири з урахуванням
компактної частини струменя води не менше 3 м».

6
Ліквідована
неточність термінології:
«п.8.29. У квартирах житлових будинків з умовною висотою понад 47 м
як первинний засіб пожежогасіння слід передбачати внутрішньоквартирний пожежний кранкомплект, під’єднаний до
мережі господарськопитного водопроводу будинку (після лічильника
води) та обладнаний котушкою з пожежним рукавом завдовжки не менше 15м, діаметром 19 мм
(або 25 мм, 33 мм) із розпилювачем, що забезпечує можливість подання води у будь-яку
точку квартири з урахуванням компактної частини струменя води не
менше 3 м».

7
Ураховано.

Державне підприємство „Український науково-дослiдний i проектний iнститут
цивiльного будiвництва „УКРНДПIЦИВIЛЬБУД Заступник директора, головний архітектор, С.Г.Буравченко, канд. арх. провідний
Розділ 2 «Нормативні
- в розділі є посилання на
Редакційне кориТекст доповнено поОновлення
Ураховано.
посилання»
ДБН В.2.3-5-2001; ДСТУ гування із уточнен- силаннями у розділі 2 та
посилань
2339-94, ДСТУ Б EN
ням посилань та по тексту.
15243:2015, ДСТУ-Н Б
відсутністю їх у
В.1.1-40:2016 які відсутні
документі .
у тексті ДБН;
- в розділі відсутні по-

Продовження таблиці
1
2

17.

18.

19.

3
4
силання на ДБН А.2.11(п.13.3.1), ДБН Б.11-12,
ДБН В.2.2-9 (п. 5.51), ДБН
В.2.6-163 (п. 11.2), ДСТУ
1.1 (розділ 3), ДСТУ Б EN
15316-2-3 (п.7.29), ДСТУН Б В.2.5-78 (п. 5.7),
ДСТУ-Н В.2.6-214 (п.
5.50), які є в тексті ДБН.
Розділ 2 «Нормативні
- позначення ДСТУ-Н
посилання»
Б.2.5-37 слід надати після
ДСТУ-Н Б В.2.2-38.
Розділ 4 «Загальні по- п.4.3 слово «вимогами»
Редакційне кориложення» п.3
вилучити, посилання на
гування із уточненНД слід виконувати слоням термінів .
вами «згідно з» або «відповідно до» те саме далі
за текстом.
Розділ 5 «Архітектурно- Розділ 5 підрозділ «Об'єРедакційне корипланувальні рішенмно-планувальна структу- гування із уточнення»п.5.1.1
ра будинків» позначити
ням вимог ДБН .
5.1 далі пункти:
5.1.1 Розміщення житлових багатоквартирних будинків на території мікрорайону (кварталу) визначається проектним рішенням на підставі містобудівних умов і обмежень земельної ділянки з урахуванням вимог ДБН Б.2.212, ДБН В.1.1-7,
ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-7,
ДСТУ-Н Б Б.2.2-9. те саме
далі за текстом.

12
5

6

7

Текст відкориговане

Застосування
осучаснених термінів

Ураховано.

Текст відкориговане

Застосування
осучаснених вимог

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
20.
Розділ 5 п.41

5
Текст відкориговане

6
«в» замінено на : «вторинної сировини»,
«к»-вилучено

7
Ураховано.

21.

Текст відкориговане

«металевими сітками»вилучено

Ураховано.

Текст відкориговане

«:201Х»-вилучено

Ураховано.

Текст відкориговане

Пунгт 6.5- вилучено

Ураховано.

Текст відкориговане

««-97»-вилучено

Ураховано.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

3
4
п. 5.41 «в» чому тільки
Редакційне кори«склотари»?
гування із уточнен«к» стосовно АЕС не ак- ням вимог ДБН .
туально.
Розділ 5 п.56
п. 5.56 «металевими сітРедакційне кориками» як це співвідногування із уточненситься з рішенням КМДА
ням вимог ДБН .
про поміч тваринам?
Розділ 6 Вимоги меп. 6.1 видалити у познаРедакційне кориханічного опору та стій- ченні НД «:201Х»
гування із уточненкості п.6.1
ням вимог ДБН .
Розділ 6 п.6.5
п.6.5 що означає «важРедакційне корикого обладнання» більше гування із уточнен1 кг?
ням вимог ДБН .
Розділ 6 п.6.7
п. 6.7 видалити у познаРедакційне кориченні ДБН B.1.1-3 «-97»
гування із уточненням вимог ДБН .
Розділ 6 п.6.9
п. 6.9 Чому «незалежно
Редакційне коривід фізичного зносу конс- гування із уточнентрукцій»? Чому не вказані ням посилань ДБН .
відповідні НД?.
Розділ 7 «Інженерне об- п.7.14 додати посилання
Редакційне кориладнання будинків»
на ДБН В.1.1-7.
гування із уточненп.7.14
ням посилань ДБН .
Розділ 7 п.7.23
пп. 7.23 абзац 3 слова
Редакційне кори«внормовано вимогами» гування із уточнензамінити на «відповідно ням вимог ДБН .
до».
Розділ 7 п.7.25
п.7.25 Мабуть треба додати Редакційне кориу першому реченні після гування із уточненслова «системами» слово
ням вимог ДБН .
«централізованого»?
Таблиця 2 замінити слова
Редакційне кори«сміттєзбірна кімната» на гування із уточнен«сміттєзбирна камера»
ням правописання.
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Текст доповнено по- Доповнення посиланнями
силаннями на ДБН В.1.2-2
на ДБН В.1.2-2

Ураховано.

Текст доповнено посиланнями на
ДБН В.1.1-7
Текст змінено на на
«відповідно до».

Доповнення посиланнями
на ДБН В.1.2-7

Ураховано.

Доповнення виразом на
«відповідно до».

Ураховано.

Текст змінено.

Доповнення виразомцентралізоіваного

Ураховано.

Слово виправлено

Замінено на на «сміттєзбирна камера»

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
30.
Розділ 7 п.7.32

7
Не ураховано

31.

Не ураховано

32.

2
33.

34.

35.

36.

3
4
5
6
п.7.32 Що таке віконні коРедакційне кори- Див ДСТУ-Н Б В.2.6Редакцію не змінено
нтакти балконних две- гування із уточнен- 146:2010 Настанова щодо
рей»?
ням термінології . проектування та улаштування вікон та дверей
Розділ 7 п.7.32
«опалювальні прилади з
Це конвектори з
Текст не змінено
Редакцію не змінено
функцією
провітрюван- пролвітрювачами .
ня»?
Розділ 8 «Пожежна без- п.8.21 що таке АСПГ та Редакційне коригу- Текст доповнено розшиУточнення термінів
пека» п.8.21
АСПС?
вання із уточненням фруванням АСПГ термінів
Автоматична система
пожежогасіння, АСПСАвтоматические системы
пожарной сигнализации
Державне підприємство Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» Директор О.П.Пашкуда, інж. Ухань В.М лист
Розділ 2 «Нормативні ДБН В.1.1-45:2017 в кінці
Редакційне кориНайменування допов- Доповнення посиланнями
посилання»
найменування додати «За- гування із уточнен- нено «Загальні положен- на «Загальні положення»
гальні положення».
ням найменування ня».
ДБН.
Розділ 2
ДБН В.1.2-14-2009 заміРедакційне кориРік видання змінено на Коригування року виданнити на ДБН В.1.2-14- гування із уточнен- 2008
ня
2008
ням року видання
ДБН .
Розділ 2
ДБН А.3.1-5:2009 ОрганіРедакційне кориРік видання змінено на Коригування року виданзація будівельного вироб- гування із уточнен- 2016
ня
ництва замінити на ДБН ням року видання
А.3.1-5:2016 Організація
ДБН .
будівельного виробництва
Розділ 2
ДБН В.1.1-1-94 Захист від
Редакційне кориНазва ДБН оновлена : Оновлення назви ДБН
небезпечних геологічних гування із уточнен- видалено: «Захист від непроцесів. Проектування і ням назви ДБН . безпечних
геологічних
будівництво цивільних бупроцесів».
дівель із блоків і каменів
пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних
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Ураховано.

Ураховано.

Ураховано.

Ураховано.

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

37.

Розділ 2

38.

Розділ 2

39.

Розділ 2

40.

Розділ 2

41.

Розділ 2

15
3
районах видалити «Захист
від небезпечних геологічних процесів».
ДБН B.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і
обвалів. Основні положення замінити на ДБН
В.1.1-46:2017 Інженерний
захист територій, будівель
і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення.
Початок дії з 01.11.2017.
Наказ Мінрегіону України від 25 квітня 2017
року N 96.
ДБН В.1.1-31:2013 Захист
територій, будинків і споруд від шуму замінити
слово «будинків» на «будівель».
ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій,
будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні
положення замінити слово
«будинків» на «будівель».
ДБН В.1.2-6-2008 Механічний опір та стійкість,
після позначення стандарту додати «Основні вимоги до будівель і споруд».
ДБН В.1.2-7-2008 Пожежна безпека, після позначення стандарту додати

4

5

6

7

Редакційне кориНазва ДБН оновлена :
гування із уточнен- ДБН В.1.1-46:2017 Інням назви ДБН . женерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів.
Основні положення.

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне кориНазва ДБН оновлена :
гування із уточнен- замінено слово «будинням назви ДБН . ків» на «будівель».

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне кориНазва ДБН оновлена :
гування із уточнен- замінено слово «будинням назви ДБН . ків» на «будівель».

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне кориНазва ДБН оновлена :
гування із уточнен- видалено: «Захист від неням назви ДБН . безпечних
геологічних
процесів».

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне кориНазва ДБН оновлена :
гування із уточнен- видалено: «Захист від неням назви ДБН . безпечних
геологічних

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

42.

Розділ 2

43.

Розділ 2

44.

Розділ 2

45.

Розділ 2

46.

Розділ 2

47.

Розділ 2

48.

Розділ 2

16
3
«Основні вимоги до будівель і споруд».
ДБН В.1.2-8-2008 Безпека
життя і здоров`я людини
та захист навколишнього
природного середовища,
після позначення стандарту додати «Основні вимоги до будівель і споруд
11. ДБН В.1.2-9-2008 Безпека експлуатації, після
позначення стандарту додати «Основні вимоги до
будівель і споруд».
12. ДБН В.1.2-11-2008
Економія енергії, після
позначення стандарту додати «Основні вимоги до
будівель і споруд».
13. ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти, після позначення стандарту додати
«Будинки і споруди».
14. ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти,
після позначення стандарту додати «Будинки і споруди».
15. ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади, додати після
позначення стандарту позначку «2) На розгляді.»
16. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених

4

5

6

7

процесів».
Редакційне кориНазва ДБН оновлена :
гування із уточнен- видалено: «Захист від неням назви ДБН . безпечних
геологічних
процесів».

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне кориНазва ДБН оновлена :
гування із уточнен- видалено: «Захист від неням назви ДБН . безпечних
геологічних
процесів».

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточнен-

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

49.

Розділ 2

50.

Розділ 2

51.

Розділ 2
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4
пунктів, наказом Мінрегі- ням назви ДБН .
ону України від
24.04.2018 № 103 замінений на ДБН В.2.3-5-2018
Вулиці та дороги населених пунктів.
17. ДБН В.2.6-33:2008
Редакційне кориКонструкції
зовнішніх гування із уточненстін із фасадною теплоі- ням назви ДБН .
золяцією. Вимоги до проектування, улаштування
та
експлуатації
з
01.12.2018 замінений на
ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із
фасадною теплоізоляцією.
Вимоги до проектування.
Наказ Мінрегіону України
від 02.08.2018 № 199.
18. ДБН В.3.2-1-2004 РесРедакційне коритавраційні, консерваційні гування із уточнента ремонтні роботи на па- ням назви ДБН .
м'ятках культурної спадщини з 01.01.2017 втратив
чинність з 01 січня 2017
року. Замінений на ДСТУН Б В.3.2-4:2016 "Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних
робіт на пам'ятках архітектури та містобудування".
Наказ Мінрегіону України
від 21.06.2016 № 174.
19.
ВБН
В.2.2-ЦЗНРедакційне кори2004/Мінпраці
України гування із уточнен-

5

6

7

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

52.

Розділ 2

53.

Розділ 2

54.

Розділ 2

55.

Розділ 2

56.

Розділ 2
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3
Центри зайнятості базового рівня замінити на ВБН
В.2.2-ЦЗН-2002
Центри
зайнятості населення базового рівня (Заклади соціального призначення).
20.
ДСТУ
Б
EN
15242:2015
(EN
15242:2007, IDT) та ДСТУ
Б EN 15243:2015 (EN
15243:2007, IDT) перед
назвою стандарту вставити «Вентиляція будівель»,
далі за текстом.
ДСТУ Б EN 15459:2014
Процедура
економічної
оцінки енергетичних систем
будівель
(EN
15459:2007,
IDT)
з
01.07.2018 замінений на
ДСТУ EN 15459-1:2017.
Наказ Мінрегіону України
від 13.12.2017 № 414.
ДСТУ EN 81-72:2017 (EN
81-72:2015, IDT) «Ліфти
пожежні» замінити на
«Ліфти для пожежників».
ДСТУ EN 62305-4:2012
Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та
електронні системи, розташовані в будинках і
спорудах. Поправка, вилучити слово «Поправка».
ДСТУ ISO 9386-1:2005

4
ням назви ДБН .

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне кори-

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

57.

Розділ 2

58.

Розділ 2

59.

Розділ 2
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Приводні підіймальні платформи для осіб з функціональними порушеннями.
Правила безпеки, розміри
і робота. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2000,
IDT), замінити слово «робота» на «функціонування».
ДСТУ -Н Б А.2.2-12:2015
Настанова з проведення
енергетичної
оцінки
будівель,
замінити на
ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015
Енергетична ефективність
будівель. Настанова з
проведення енергетичної
оцінки будівель.
ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013
Настанова з проведення
розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях вилучити слово «проведення»
ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008
Настанова. Основи проектування конструкцій (ЕN
1990:2002, ІDN) замінити
"ДСТУ-Н Б EN 1990:2008
"Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN
1990:2002, IDT)". Наказ
Мінрегіону України від 21
грудня 2012 року N 654

4
гування із уточненням назви ДБН .

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
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60.

61.

62.

3.

63.
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4
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7
Про внесення змін до
наказу Мінрегіонбуду від
30.12.2008 N 710 (змінено
назву та позначення стандарту).
Розділ 2
ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013
Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
Ураховано.
поставити у розділі після гування із уточненДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011.
ням назви ДБН .
Розділ 2
ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
Ураховано.
3:2011 Запобігання злочи- гування із уточненнам. Міське планування та ням назви ДБН .
проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових
будинків, після позначення
стандарту додати
«(CEN/TS
14383-3:2005,
IDT)».
Розділ 2
НПАОП 0.00-1.51-88 ПраРедакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
Ураховано.
вила устройства и без- гування із уточненопасной
эксплуатации ням назви ДБН .
фреоновых холодильных
установок (Правила улаштування та безпечної експлуатації фреонових холодильних
установок),
слово «улаштування» замінити на «будови».
ДП«Державний науково-дослiдний iнститут будiвельних конструкцiй ” (ДП НДIБК) Директор інституту Фаренюк Г.Г. Вчений секретар інституту
Гах Н.Д, Завідувач відділу нормування та стандартизації ДП НДІБК Бєлоконь О.Л. Інженери: Шевченко А.М., Янушек Н.Є. лист від 23.05.2018
№204-968
Проведено оновЗамінено
застарілі Впорядкування посилань Ураховано.
лення посилань у
ДБН новими і доповнено згідно з чинними нормачинному нормати- додатковими норматив- тивними актами та доповному акті.
ними актами та станда- внення актуальними ста-

Продовження таблиці
1
2

64.

Розділ 2 «Нормативні
посилання»

65.

Розділ 2
Розділ 2

66.
67.

68.

Розділ 2

До ДБН в цілому

69.

Розділ 2

70.

Розділ 2
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4

5
6
ртами, на які наводяться ндартами європейського
посилання.
рівня.
Нормативні
документи,
Редакційне кориЗміст залишен без
що наведені у розділі 2 гування із уточнен- змін згідно вимог ДСТУ Б
«Нормативні посилання», ням змісту ДБН . А.1.1-91.
слід навести у довідковому
додатку
«Бібліографія». З тексту
проекту ДБН положення,
що відносяться до сфери
об’єкту
стандартизації,
слід навести у відповідних
підтримуючих національних стандартах.
Проект ДБН слід оформиРедакційне кориОформлення ДБН
Оновлення оформлення
ти відповідно до ДСТУ Б гування із уточнен- оновлено
ДБН
А.1.1-91:2008.
ням вимог ДБН .
З назви ДБН вилучити
Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
комплекс «Будинки і спо- гування із уточненруди».
ням назви ДБН .
Першу сторінку проекту
Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
ДБН оформити відповідно гування із уточнендо
Додатку
Б ням назви ДБН .
ДСТУ Б А.1.1-91. Назву
проекту ДБН привести у
відповідність.
За текстом проекту ДБН
Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
вилучити рік прийняття гування із уточненстандартів.
ням назви ДБН .
Розділ 2. Позначення
Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
«ДБН Б.2.2-12:2017»
гування із уточнензамінити на
ням назви ДБН .
«ДБН Б.2.2-12:2018».
Позначення «ДБН А.2.2-3Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
2014» замінити на «ДБН гування із уточнен-

7

Не ураховано.

Ураховано.
Ураховано.
Ураховано.

Ураховано.
Ураховано.

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
71.

Розділ 2

72.

. Розділ 2

73.

Розділ 2

74.

Розділ 2

75.

Розділ 2

76.

. Розділ 2

77.

Розділ 2

78.

Розділ 2
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А.2.2-3:2014».
Позначення «ДБН А.3.15:2009» замінити на «ДБН
А.3.1-5:2016».
Назву «ДБН В.1.1-1-94»
замінити на «Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і
каменів пиляних вапняків
кримських родовищ в сейсмічних районах».
Позначення і назву «ДБН
В.1.1-3-97» вилучити і за
текстом проекту ДБН зробити відповідні правки.
Позначення «ДБН В.1.1-72016» замінити на «ДБН
В.1.1-7:2016».
Позначення «ДБН В.1.112-2014» замінити на
«ДБН В.1.1-12:2014».
Назву
«ДБН
В.1.146:2017» замінити на «Інженерний захист територій, будівель і споруд
від зсувів та обвалів. Основні положення».
Назву «ДБН В.1.2-6-2008»
замінити на «Основні вимоги до будівель і споруд.
Механічний
опір
та
стійкість».
Назву «ДБН В.1.2-7-2008»
замінити на «Основні вимоги до будівель і споруд.

4
ням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

5

6

7

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
79.

Розділ 2

80.

Розділ 2

81.

Розділ 2

82.

Розділ 2

83.

Розділ 2

84.

Розділ 2
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Пожежна безпека».
Назву «ДБН В.1.2-8-2008»
замінити на «Основні вимоги до будівель і споруд.
Безпека життя і здоров'я
людини та захист навколишнього природного середовища».
Назву «ДБН В.1.2-9-2008»
замінити на «Основні вимоги до будівель і споруд.
Безпека експлуатації».
Назву «ДБН В.1.2-102008» замінити на «Основні вимоги до будівель і
споруд. Захист від шуму».
Назву «ДБН В.1.2-112008» замінити на «Основні вимоги до будівель і
споруд. Економія енергії».
Позначення
та
назву
«ДБН
В.1.2-14-2009»
замінити
на
«ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки
будівель і споруд».
Позначення та назву
«ДБН В.2.1-10-2009»
замінити на
«ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель
та споруд. Основні положення

4

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
85.

Розділ 2

86.

Розділ 2

87.

Розділ 2

88.

Розділ 2

89.

Розділ 2

90.

Розділ 2

91.

Розділ 2
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Назву «ДБН В.2.2-5-97»
замінити на «Захисні споруди цивільної оборони».
Позначення «ДБН В.2.3-52001» замінити на «ДБН
В.2.3-5:2018».
Позначення «ДБН В.2.528-2006» замінити на
«ДБН В.2.5-28:2018».
Назву
«ДБН
В.2.539:2008» замінити на
«Теплові мережі».
Назву
«ДБН
В.2.574:2013» замінити на
«Водопостачання.
Зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування».
Позначення
та
назву
«ДБН
В.2.6-33:2008»
замінити
на
«ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із
фасадною теплоізоляцією.
Вимоги до проектування».
Позначення
та
назву
«ДБН
В.3.2-1-2004»
замінити
на
«ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016
Настанова щодо виконання
ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках
архітектури та містобудування».

4

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
92.
Розділ 2

93.

Розділ 2

94.

Розділ 2

95.

Розділ 2

96.

Розділ 2

97.

Розділ 2

25
3

4
Позначення
та
назву
Редакційне кори«ДСТУ Б А.1.1-91:2008» гування із уточненвилучити і за текстом ням назви ДБН .
проекту ДБН зробити
відповідні правки.
Назву «ДСТУ Б А.2.2Редакційне кори8:2010» замінити на «Про- гування із уточненектування.
Розділ ням назви ДБН .
"Енергоефективність"
у
складі проектної документації об'єктів».
Назву «ДСТУ Б В.1.2Редакційне кори3:2006» замінити на «Си- гування із уточненстема забезпечення надій- ням назви ДБН .
ності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і
переміщення.
Вимоги
проектування».
Назву «ДСТУ Б В.2.1Редакційне кори27:2010» замінити на гування із уточнен«Основи та фундаменти ням назви ДБН .
споруд. Палі. визначення
несучої здатності за результатами польових випробувань».
Назву «ДСТУ Б В.2.5Редакційне кори34:2007» замінити на «Ін- гування із уточненженерне обладнання бу- ням назви ДБН .
динків
і
споруд.
Сміттєпроводи житлових і
громадських
будинків.
Загальні технічні умови».
Назву «ДСТУ Б В.2.5Редакційне кори38:2008» замінити на «Ін- гування із уточненженерне обладнання бу- ням назви ДБН .

5
Назва ДБН оновлена

6
Оновлення назви ДБН

7
Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

98.

Розділ 2

99.

Розділ 2

100.

Розділ 2

101.

Розділ 2

102.

Розділ 2

26
3
динків і споруд. Улаштування блискавкозахисту
будівель
і
споруд
(IEС 62305:2006, NEQ)».
Назву «ДСТУ Б В.2.649:2008» замінити на
«Конструкції будинків і
споруд. Огорожі сходів,
балконів і дахів сталеві.
Загальні технічні умови».
Назву «ДСТУ Б В.2.652:2008» замінити на
«Конструкції будинків і
споруд. Сходи маршеві,
площадки та огородження
сталеві. Технічні умови».
Назву «ДСТУ Б В.2.6100:2010» замінити на
«Конструкції будинків і
споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій».
Назву «ДСТУ Б В.2.6101:2010» замінити на
«Конструкції будинків і
споруд. Метод визначення
опору теплопередачі огороджувальних
конструкцій».
Назву «ДСТУ Б В.2.6145:2010» замінити на
«Конструкції будинків і
споруд. Захист бетонних і
залізобетонних
конструкцій від корозії. За-

4

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

103.

Розділ 2

104.

Розділ 2

105.

Розділ 2

27
3
4
гальні технічні вимоги
(ГОСТ
31384:2008,
NEQ)».
Назву «ДСТУ Б EN 13384Редакційне кори2:2010» замінити на «Ін- гування із уточненженерне обладнання буням назви ДБН .
динків і споруд. Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного
розрахунків. Частина 2:
Димоходи з підключенням
декількох теплогенераторів (EN 133842:2003+А1:2009, IDT)».
Позначення
та
назву
Редакційне кори«ДСТУ Б EN 15242:2015 гування із уточнен(EN 15242:2007, IDT)» за- ням назви ДБН .
мінити на «ДСТУ Б EN
15242:2015
Вентиляція
будівель.
Розрахункові
методи визначення витрат
повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації
(EN
15242:2007, IDT)».
Позначення
та
назву
Редакційне кори«ДСТУ Б EN 15243:2015 гування із уточнен(EN 15243:2007, IDT)» за- ням назви ДБН .
мінити на «ДСТУ Б EN
15243:2015
Вентиляція
будівель. Розрахунок температури приміщень та
методи визначення навантажень і енергопотреб для
будівель з системами кон-

5

6

7

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

106.

Розділ 2

107.

Розділ 2

108.

Розділ 2

109.

Розділ 2

28
3
диціонування повітря (EN
15243:2007, IDT)».
Позначення
та
назву
«ДСТУ Б EN 15459:2014»
замінити
на
«ДСТУ EN 15459-1:2017
(EN 15459-1:2017, IDT)
Енергоефективність
будівель. Процедура економічного оцінювання для
енергетичних
систем
будівель. Частина 1. Процедури розрахунку, модуль М1-14».
Назву «ДСТУ EN 8172:2017 (EN 81-72:2015,
IDT)» замінити на «Норми
безпеки щодо конструкції
та експлуатації ліфтів.
Специфічне використання
пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні».
Назву «ДСТУ EN 623054:2012» замінити на «Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та
електронні
системи,
розташовані в будинках і
спорудах
(EN
623054:2011, IDT)».
Назву «ДСТУ ISO 93861:2005»
замінити
на
«Приводні
підіймальні
платформи для осіб з об-

4

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

110.

Розділ 2

111.

Розділ 2

112.

Розділ 2

113.

Розділ 2

29
3
меженими
фізичними
можливостями. Правила
безпеки,
розміри
та
функціонування. Частина
1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 93861:2000, IDT)».
Назву «ДСТУ-Н Б А.2.25:2007» замінити на «Проектування. Настанова з
розроблення та складання
енергетичного паспорта
будинків при новому
будівництві та реконструкції».
Позначення
та
назву
«ДСТУ-Н
Б
А.2.212:2015» замінити на
«ДСТУ Б А.2.2-12:2015
Енергетична ефективність
будівель.
Метод
розрахунку
енергоспоживання при опаленні, охолодженні, освітленні та
гарячому
водопостачанні».
Назву «ДСТУ-Н Б В.1.127:2010» замінити на «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних
впливів,
від
пожежі.
Будівельна кліматологія».
Назву «ДСТУ-Н Б В.1.135:2013» замінити на

4

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточнен-

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

114.

Розділ 2

115.

Розділ 2

116.

Розділ 2

117.

Розділ 2

30
3
«Настанова з розрахунку
рівнів шуму в приміщеннях і на територіях».
Позначення
та
назву
«ДСТУ-Н
Б
В.1.213:2008» замінити на
«ДСТУ-Н Б EN 1990:2008
Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN
1990:2002, ІDT)».
Назву «ДСТУ Б В.2.531:2007» замінити на «Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи попередньо теплоізольовані
спіненим
поліуретаном для мереж
гарячого водопостачання
та теплових мереж. Труби,
фасонні вироби та арматура. Технічні умови».
Назву «ДСТУ-Н Б В.2.537:2008» замінити на «Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих
систем
моніторингу та управління будівлями і спорудами».
Назву «ДСТУ-Н Б В.2.543:2010» замінити на «Інженерне обладнання будинків і споруд. Настано-

4
ням назви ДБН .

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

118.

Розділ 2

119.

Розділ 2

120.

Розділ 2

121.

Розділ 2

122.

Розділ 2

123.

Розділ 2

31
3
ва з улаштування систем
сонячного теплопостачання в будинках житлового і
громадського призначення».
Назву «ДСТУ-Н Б В.2.6146:2010» замінити на
«Конструкції будинків і
споруд. Настанова щодо
проектування й улаштування вікон та дверей».
Назву
«ДСТУ-Н
Б
CEN/TS
14383-3:2011»
замінити на «Запобігання
злочинам. Міське планування та проектування
будівель.
Частина
3.
Настанова з підвищення
безпеки житлових будинків (CEN/TS 143833:2005, IDT)».
Позначення
«НПАОП
40.1-1.32-01» замінити на
«НПАОП
40.1-1.32-01
(ДНАОП 0.00-1.32-01)».
Позначення «ПУЕ:2017»
замінити на «ПУЕ-2017».

4

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Долучити посилання на
Редакційне кориДБН А.2.1-1, ДСТУ-Н Б гування із уточненВ.2.5-78,
ням назви ДБН .
ДСТУ-Н Б В.2.6-214,
ДСТУ Б EN 15316-2-3, які
є за текстом проекту ДБН.
За текстом проекту ДБН
Редакційне кори-

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

124.

Розділ 2

125.

Розділ 2

126.

Розділ 2

127.

Розділ 3 «Терміни та
визначення понять»

128.

129.

130.

131.

32
3
вилучити посилання на
ДБН В.2.6-163.
За текстом проекту ДБН
відсутні посилання на
ДСТУ Б EN 15243:2015,
ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016,
які є в розділі 2 «Нормативні посилання».
За текстом проекту ДБН
посилання на ДБН В.2.29
та ДБН А.2.23 відповідно
замінити на ДБН В.2.2-9
та ДБН А.2.2-3.
Нормативні
посилання
навести за зростанням їх
реєстраційних номерів.
Розділ 3. Посилання на
ДСТУ 1.1 разом із
термінами вилучити.
«Бібліографічні
дані».
Вилучити код УКНД.

4
гування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

5

6

7

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .
УКНД- в кючових словах, форма
згідно ДСТУ Б
А.1.1-91.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Пояснювальна записка Пояснювальна записка.
Пояснювальну записку до
першої редакції проекту
ДБН
слід
оформити
відповідно до ДСТУ Б
А.1.1-92:2008.
Розділ 2
Назву «ДБН В.3.2-2-2009»
Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
Ураховано.
замінити
на
«Рекон- гування із уточненструкція та капітальний ням назви ДБН .
ремонт».
ТК104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвейєри», заступник Голови ТК Величко В.С. лист №ТК/607 від 15.06.2018.
Долучити: ДСТУ EN 81Редакційне кориНазва ДБН оновлена
Оновлення назви ДБН
Ураховано.

Продовження таблиці
1
2

132.

133.

134.

33
3
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 вантажопасажирські;
ДСТУ EN 8140:2016 (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 рухливістю (чинний з 1.10.2017)
ДСТУ EN 8141:2016 (EN 81-41:2010,
IDT) Норми безпеки щодо
конструкції та експлуатації
ліфтів. Спеціальні ліфти
для перевезення осіб та
вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні
платформи, призначені для
використання особами з
обмеженою рухливістю
(чинний з 1.10.2017)
(ДСТУ EN 81-40:2016 та
ДСТУ EN 81-41:2016 ідентичні ДСТУ ISO 93861:2005 та ДСТУ ISO 9386-

4
гування із уточненням назви ДБН .

5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
135.

136.

34
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2:2005).
ДСТУ ISO 41901:2001 Установка ліфтова
(елеваторна) Частина
1.Ліфти класів I,II,III і VI
(ISO 4190-1:1999, IDT),
- Вилучити:
- ДСТУ ISO 93861:2005 Приводні підіймальні платформи для
осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Правила безпеки, розміри
та функціонування. Частина 1. Вертикальні
підіймальні платформи
(ISO 9386-1:2000, IDT);
- ДСТУ ISO 93862:2005 Приводні підіймальні платформи для
осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Правила безпеки, розміри
та функціонування. Частина 2. Приводні сходові
підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що
сидять, стоять та перебувають в інвалідних
колясках (ISO 93862:2000, IDT)
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5

6

7

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Редакційне коригування із уточненням назви ДБН .

Назва ДБН оновлена

Оновлення назви ДБН

Ураховано.

Продовження таблиці
1
2
3
4
5
6
*Розробляється після виконання п.п.1-9 алгоритму процедури розробки та погодження проектів ДБН та змін до них
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Додаток Б, таблиця Б.1
Викласти в новій редакції:
Таблиця Б.1 — Мінімальна кількість пасажирських ліфтів
Вантажопідіймальність,
Поверховість будинку
Кількість ліфтів
кг

Швидкість, м/с

Найбільша поповерхова площа
квартир, м2

До 9

1

630 або 1000

1,0

600

10-12

2

400 або 450

1,0

600

1,0

450

1,6

450

1,6

350

1,6

450

630 або 1000
13-16

2

400 або 450
630 або 1000

17-19

2

400 або 450
1000

20-25

3

400 або 450
400 або 450
1000

20-25

4

400 або 450
400 або 450
400 або 450
1000

Примітка 1. Таблицю складено з розрахунку: 18 м2 загальної площі квартири на людину, висота поверху 2,8 м, інтервал руху ліфтів 81-100 с.
Примітка 2. У житлових будинках поверховістю 20 і вище, де величини поповерхової площі квартир, висоти поверху і загальної площі квартири, що припадає на одного мешканця, відрізняються від зазначених у таблиці, їх кількість, вантажопідіймальність та швидкість визначають розрахунком.

