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Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного
регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
розглянув Ваші запити на публічну інформацію від 31.07.2019, 06.08.2019
№№ б/н (реєстраційні номери Мінрегіону ЗПІ-162/20 від 31.07.2019, ЗПІ-
162/21 від 06.08.2019), щодо надання затвердженої редакції нового ДБН
«Висотні будівлі. Основні положення» та копії наказу про його затвердження
та в межах компетенції повідомляє.

Наразі в актуальному стані в Мінрегіоні відсутні вищезазначені
будівельні норми, оскільки вони редагуються для підготовки до друку.

Після опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства
«Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України» ДБН «Висотні будівлі.
Основні положення», Мінрегіон готовий буде надати електронний варіант
зазначених будівельних норм та копію наказу про їх затвердження відповідно
до Вашого запиту.

Разом із тим інформуємо, що після опублікування зазначені державні
будівельні норми буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону
відповідно до статті 10 Закону України «Про будівельні норми» (далі – Закон
України) у безоплатному доступі за посиланням:
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-
reg/normuvannia/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi/ (Головна > Напрямки
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діяльності > Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-
технічний розвиток > Нормування > Державні та галузеві будівельні норми).

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 10 Закону України
зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, зміни до них набирають
чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному
друкованому виданні відповідного суб’єкта нормування.

Директор Департаменту Ольга Рябова

Олена Апостолюк, 284 06 24
_______________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані у зверненні (запиті), захищені та обробляються відповідно Закону України «Про захист
персональних даних» з метою розгляду звернення (запиту) згідно із законодавством.
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