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Зміна №1 ДБН А.2.2-14:2016 
СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 
1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний і проектний інститут 

“УкрНДІпроектреставрація” 

2 РОЗРОБНИКИ: В.Тимкович, канд. техн. наук (науковий керівник); Л.Цяук 

(відповідальний виконавець); О. Молож; Ю.Біляков; Т. Бурмай; 

О.Самойленко  

3.ЗАТВЕРДЖЕНО 

ТА НАДАНО 

ЧИННОСТІ: 

наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 

№ 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 

16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з 

дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)  

 

ТЕКСТ ЗМІНИ 

    ЗМІСТ 

    Додаток В. Форма 2. Замінити в назві Актf слово “рівень” на “категорія”. 

    Додаток Н. Форма 7. Титульний аркуш. Після слова “Форма” замінити цифру “8”  на “7”. 

    Додаток П. Змінити назву на “Форма 8. Приклад заповнення Титульного аркуша”. 

    Доповнити новим додатком –“Додаток Р. Бібліографія”. 

 

    Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

    Пункт 1.2 викласти в новій редакції: 

    “Ці норми  встановлюють  вимоги до складу та змісту науково-проектної документації на вид 

будівництва – “реставрація”, що складається з таких видів робіт і заходів: консервація, реставрація, 

реабілітація, музеєфікація, ремонт (реставраційний), пристосування пам'яток, а також на 

невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи”. 

 

    Розділ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

    Пункт 3.2 виключити. 

    Пункт 3.13 виключити. 

    Пункт 3.24 виключити. 

    Пункт 3.25 ремонт (реставраційний) після слів “частин пам’ятки” додати словосполучення 

“між періодами її реставрації”, далі по тексту. 

    Пункт 3.28 Назву викласти в новій редакції: “Категорія складності робіт із розроблення 

науково-проектної документації”. 

    Доповнити розділ новими пунктами наступного змісту: 

    “3.31 натурні архітектурні дослідження 

    Дослідження, які виконуються на пам’ятці з метою вивчення матеріальної структури 

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

влаштування зондажів та шурфів 

    3.32 частина пам’ятки  

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

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

балкони, лоджії, окремі приміщення, підвали, мансарди 

    3.33 паспорт опорядження фасадів  

    Складова науково-проектної документації, яка розроблена на базі колористичного 

вирішення фасадів, виявленого в процесі натурних архітектурних та хіміко-технологічних 

досліджень”. 
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    Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

    Пункт 4.1 Після слова “Процес” додати словосполучення “дослідження пам’ятки та”, далі по 

тексту. 

    Пункт 4.3 виключити. 

    Пункт 4.4 викласти в новій редакції: 

    “Розділи науково-проектної документації спрямовані на санітарно-епідеміологічну, 

екологічну, пожежну та іншу безпеку пам’ятки, а також розділи, спрямовані на створення умов 

для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп (у тому 

числі і на розумне пристосування пам’яток для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп), не повинні призводити до зміни пам’ятки, втрати її автентичності  та/або погіршення її 

історичної, естетичної, наукової або художньої цінності відповідно до Закону України “Про 

охорону культурної спадщини”. 

    Пункт 4.5 В підпункті б) словосполучення “матеріали обстежень” замінити на “роботи з 

обстеження”. 

    Пункт 4.6 В підпунктах а) та б)  на початку додати слова “документація на”. 

    Пункт 4.7 викласти в новій редакції: 

    “Кошторисна вартість визначається відповідно до кошторисних норм України [33].”. 

    Пункт 4.8 У першому реченні після слів “(Додаток Е)” додати слова “та Завданням на 

проектування”. 

    Додати Примітку: “Замовник та генпроектувальник (проектувальник) приймають рішення 

щодо зміни кількості стадій або стадійності проектування об’єктів будівництва (реставрації) 

незалежно від класу наслідків (відповідальності) об’єктів”. 

    Пункт 4.9 Виключити друге речення; третє речення викласти в наступній редакції: 

    “У випадку необхідності опорядження фасадів або інтер’єрів за наявності раніше розроблених 

паспортів опорядження можна розробляти лише розділ технології виконання робіт, із 

врахуванням фактичного технічного стану пам’ятки визначеного за результатами відповідних 

обстежень, а також кошторисну документацію”. 

    Пункт 4.10 Виключити перше речення; друге речення викласти в новій редакції: 

    “До ремонту (реставраційного) належать роботи, спрямовані на ремонт покрівель, 

водостоків; ремонт вікон, дверей, печей, тиньку, скління віконних заповнень, пофарбування 

стін інтер’єрів та фасадів, влаштування систем інженерного забезпечення та інші роботи, що 

не змінюють існуючих конструкцій, матеріалів, деталей пам’яток тощо”. 

    Пункт 4.12 внести  необхідні  уточнення: 

    У першому реченні після словосполучення “реставраційного завдання” додати кому та 

слова “завдання на проектування”. 

    У другому реченні після слів “в цілому” викласти в наступній редакції:  “на пам’ятку 

(комплекс) з розподілом за чергами та пусковими комплексами”. 

    У третьому реченні після слів “окремою чергою” додати словосполучення “та пусковому 

комплексу”. 

    Пункт 4.15 викласти в новій редакції:  

    “Вартість науково-проектних робіт по нерухомих пам’ятках визначається відповідно до 

кошторисних норм України [33].”. 

Доповнити розділ новими пунктами наступного змісту:  

    “4.16 Паспорт опорядження фасадів - є складовою науково-проектної документації на стадії 

“Робоча документація”.  Головна мета розробки Паспорту опорядження фасадів – закріплення 

за пам’яткою документально підтвердженої кольорової гами опорядження фасадів та 

інформації про її матеріальну структуру, що є обов’язковим для врахування для будь якої 

наступної реставрації фасаду. 



ЗМІНА № 1 ДБН А.2.2-14:2016 
Сторінка 3 
Сторінок 14 

 
    4.17 Науково-проектна документація розробляється, зокрема, на реставрацію, консервацію, 

реабілітацію, музеєфікацію, ремонт (реставраційний), пристосування пам'яток в різних 

поєднаннях цих видів робіт і заходів або окремо”. 

 

    Розділ 5 СКЛАД ТА ЗМІСТ ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ 

    У назві після слова “зміст” додати слово “розділу”. 

    Пункт 5.1 викласти в новій редакції: 

    “Попередні роботи є обов’язковим розділом науково-дослідних робіт на пам’ятці. Розділ  

включає результати попередніх досліджень та вихідні дані”. 

    Пункт 5.1.2 підпункт д) вилучити словосполучення “(в разі потреби)”. 

    Додати новий підпункт :  

    “и) попереднє обстеження території (в разі потреби)”. 

    Пункт 5.1.3 підпункт в) викласти в новій редакції: “визначений фізичний об'єм пам’ятки”. 

    Пункт 5.1.3 підпункт ж) слово “рівня” замінити на “категорії”. 

 

    Розділ 6 СКЛАД ТА ЗМІСТ КОМПЛЕКСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

    У назві після слова “зміст” додати слово “розділу”. 

    Пункт 6.2 підпункт б) після слова “нашарування” доповнити словами “а саме: інформацію 

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

фасадів та інтер’єрів, а також їх опорядження”. 

    Пункт 6.8 Примітка. Після слова “основою” додати словосполучення “для розроблення”, 

далі по тексту. 

    Пункт 6.12 викласти в новій редакції:  

    “Кошторисна вартість комплексних наукових досліджень визначається відповідно до 

кошторисних норм України [33]”. 

 

    Розділ 7 СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПРОТИАВАРІЙНІ 

АБО НЕВІДКЛАДНІ КОНСЕРВАЦІЙНІ РОБОТИ 

    Пункт 7.1 Виключити з тексту слова “не є складовими ремонтно-реставраційних робіт і”, 

замінити слово “забезпечують” на слова “повинні забезпечувати”. 

    Пункт 7.2.2 підпункт в) замінити слово “рівня” на “категорії”. 

    Пункт 7.2.3 Виключити з тексту слова: “та/або дефектних актів (додаток Д)”. 

    Пункт 7.2.4 Викласти в новій редакції:  

“Кошторисна документація. Кошторисна вартість на проведення протиаварійних або невідкладних 

консерваційних робіт визначається відповідно до кошторисних норм України [33]”.  

    Розділ 8 CКЛАД ТА ЗМІСТ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ (ЕП) 

    Пункт 8.1 Після слова “ансамблю” додати слова “для визначення черг будівництва”, 

виключити словосполучення “з їх подальшим розглядом згідно з Порядком”. 

    Пункт 8.4.1 підпункт и) після слів “навколишнього середовища” доповнити словами " та 

санітарно-епідеміологічного благополуччя населення”. 

    *Примітку викласти в новій редакції: “Техніко-економічні показники складаються у випадку, 

коли на стадії ЕП розробляються принципові рішення з пристосування пам’ятки. При 

проектуванні за чергами будівництва, а також за необхідності виділення пускових комплексів, 

техніко-економічні показники зазначаються, в тому числі для кожної черги та пускового 

комплексу”. 

    Пункт 8.4. 3 викласти в новій редакції:  “Кошторисна документація. Кошторисна вартість на 

стадії (ЕП) визначається відповідно до кошторисних норм України [33]”. 
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    Розділ 9 СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (П) 

    Пункт 9.3 викласти в новій редакції: 

    “Проект  включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) креслення; 

в) документацію з технології виконання ремонтно-реставраційних робіт; 

г) основні положення організації реставрації; 

д) відомості обсягів робіт; 

е) кошторисну документацію”. 

    Пункт 9.3.1 підпункт л) частину “заощадження енергії, збереження тепла та ресурсів з 

урахуванням кліматичних умов місцевості та характеру експлуатації пам’ятки” викласти в  

новій редакції: “рішення щодо енергозбереження та застосування енергозберігаючих 

технологій на пам’ятці”. 

    Пункт 9.3.1 підпункт п) доповнити *Приміткою: “При проектуванні за чергами будівництва,  

а також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники 

зазначаються, в тому числі для кожної черги та пускового комплексу”. 

    Пункт 9.3.2  підпункт в) додати визначення “масштаб 1:200”.  

    Пункт 9.3.2  підпункт д) виключити. 

    Пункт 9.3.5. викласти в новій редакції: 

“Кошторисна документація. Кошторисна вартість на стадії (П) визначається відповідно до 

кошторисних норм України  [33]”.  

    Пункт 9.4  виключити. 

    Розділ 10 СКЛАД ТА ЗМІСТ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ (РП) 

    Пункт 10.1 викласти в новій редакції: 

    “Робочий проект розробляється на протиаварійні роботи, невідкладні консерваційні роботи 

та на ремонт (реставраційний). Робочий проект також може розроблятися на реставрацію 

пам’яток, які згідно з класифікацією [32] відносяться до першої категорії складності, а також на 

реставрацію частини пам’ятки незалежно від категорії складності”.  

    *Примітка – видалити. 

    Пункт 10.2  другий абзац викласти в новій редакції: 

    “Робочий проект включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) креслення; 

в) документацію з технології виконання ремонтно-реставраційних робіт; 

г) основні положення з організації реставрації; 

д) відомості обсягів робіт; 

е) кошторисну документацію”. 

    Додати новий підпункт “ж) основні техніко-економічні показники”. 

    Новий підпункт ж) доповнити  *Приміткою: “При проектуванні за чергами будівництва, а  

також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники 

зазначаються, в тому числі для кожної черги та пускового комплексу”. 

    Пункт 10.3 виключити з тексту друге речення. 

    Пункт 10.4 виключити.  

    Пункт 10.5 викласти в новій редакції:  

“Кошторисна документація. Кошторисна вартість на стадії (РП) визначається відповідно до 

кошторисних норм України [33]”. 

    Розділ 11 СКЛАД ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  (Р) 

    Пункт 11.2.2 доповнити новими підпунктами наступного змісту: 

“м) генплану, розпланувального креслення, вертикального планування /плану організації 
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рельєфу, картограм земляних робіт, розрізів в масштабі 1:200; 1:500; 

н) малих архітектурних форм”. 

    Пункт 11.3 викласти в новій редакції: 

“Кошторисна документація. Кошторисна вартість на стадії (Р) визначається відповідно до 

кошторисних норм України [33]”.  

    Пункт 11.4 Додати наприкінці абзацу словосполучення “за потреби, для подальшої 

розробки проектних рішень”. 

 

    Розділ 12 СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНОГО ЗВІТУ 

    Пункт 12.1  Наприкінці речення виключити словосполучення “та виконавчої”. 

 

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

    У назві додатка слова “об’єкта реставрації” замінити на “об’єкта будівництва (реставрації)”. 

    Пункт 4 доповнити словами в дужках  “(в разі наявності)”. 

    Додати новий пункт 12 наступного змісту: “Охоронний договір на пам’ятку культурної 

спадщини (за наявності)”.  

    Додаток Б Форма 1 АКТ ОГЛЯДУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПАМ’ЯТКИ. 

    Слова “Назва об’єкта (згідно з Державним реєстром або Переліком пам’яток)” змінити на 

нову редакцію: “Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини*”. 

    У словосполученні  “Місце розташування об’єкта (адреса)” видалити слово “об’єкта”. 

    *Примітку викласти в новій редакції: 

“*Примітка 1. Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини зазначається 

згідно із Державним реєстром нерухомих пам’яток України або згідно з переліками (списками) 

пам’яток, які взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності 

Закону України “Про охорону культурної спадщини”, або Переліком об’єктів культурної 

спадщини”. 

    Додати слово та цифру “Примітка 2” перед словосполученням “Дана форма акта”, далі по 

тексту. 

 

    Додаток В Форма 2 АКТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ РОБІТ ІЗ РОЗРОБЛЕННЯ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

    У назві Акта замінити слово “рівня” на слово “категорії”. 

    Пункт 1 викласти в новій редакції: “Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта 

культурної спадщини*”. 

    Пункт 2 після слів “місце розташування” видалити слово “об’єкта”. 

    Пункт 3 викласти в новій редакції: 

    “Категорія складності пам’ятки при обмірних роботах”. 

    Пункт 4 викласти в новій редакції: 

    “Категорія складності пам’ятки при розробці проекту”. 

    Примітку старої редакції щодо терміна “Рівень складності” виключити. 

    Додати примітку: 

    “*Примітка. Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини зазначається 

згідно із Державним реєстром нерухомих пам’яток України або згідно з переліками (списками) 

пам’яток, які взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності Закону 

України “Про охорону культурної спадщини”, або Переліком об’єктів культурної спадщини”. 

 

    Додаток Г Форма 3 АКТ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПАМ’ЯТКИ. 

    Пункт 1 викласти в новій редакції: “Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта 

культурної спадщини*”. 

    Пункт 8 після слів “Ми, комісія у складі представників” вилучити словосполучення “органу  
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охорони культурної спадщини”. 

    Додати примітку 1: 

    “*Примітка 1. Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини 

зазначається згідно із Державним реєстром нерухомих пам’яток України або згідно з переліками 

(списками) пам’яток, які взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до набрання 

чинності Закону України “Про охорону культурної спадщини”, або Переліком об’єктів культурної 

спадщини”. 

    Слово “Примітка” замінити на слово і цифру “Примітка 2”. 

    Примітка 2 в останньому реченні після слова “визначення” замінити слово “рівня” на 

“категорії”. 

 

    Додаток Е Форма 5 РЕСТАВРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ викласти в новій редакції (додається 

окремим аркушем). 

 

    Додаток  Ж Форма 6 КАРТКА ФІКСАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК КЛАДКИ (МУРУВАННЯ) 

    Слова “Назва об’єкта (згідно з Державним реєстром або Переліком пам’яток)” змінити на 

нову редакцію: “Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини”.* 

    У словосполученні “Місце розташування об’єкта (адреса)” видалити слово “об’єкта”. 

    Додати примітку: 

    “*Примітка 1. “Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини 

зазначається згідно із Державним реєстром нерухомих пам’яток України або згідно з 

переліками (списками) пам’яток, які взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до 

набрання чинності Закону України “Про охорону культурної спадщини”, або Переліком об’єктів 

культурної спадщини”. 

    *Примітка Слово “Примітка” замінити на слово і цифру “Примітка 2”.  

    Додаток И КОМПЛЕКТУВАННЯ І СКЛАД ТОМІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ викласти в новій редакції 

(додається окремим аркушем) . 

    Додаток К СКЛАД ПАСПОРТА ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ 
    Пункт 4.7 виключити. 
 
    Додаток М СКЛАД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
Замінити термін “Характер будівництва (реставрація, пристосування тощо)” на “Вид 

будівництва (реставрація)”; замінити термін “Річна потреба” на “Показники річних витрат 

ресурсів” замінити одиницю виміру електроенергії “тис.кВт/рік” на одиницю виміру 

електроенергії на “тис. кВт.год”; замінити одиницю виміру теплової енергії “Г/Дж” на одиницю 

виміру теплової енергії “Гкал”. 

 
    Додаток Н Форма 7 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ викласти в новий редакції (додається окремим 
аркушем). 
 
    Додаток П Форма 8 Новий (довідковий) Приклад заповнення ТИТУЛЬНОГО АРКУША 
(додається окремим аркушем). 
 
    Додаток Р БІБЛІОГРАФІЯ 
 
    Пункти 16-33 викласти в новій редакції: 

 

              “16 ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 
правила оформлювання 

       17  ДСТУ Б А.2.4-5:2009 Система проектної документації для будівництва. Загальні положення 
       18 ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих 

креслень 
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              19 ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила 

виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів 

       20 ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів 

нетипових виробів 

       21 ДСТУ Б.А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги 

до проектної та робочої документації 

        22 ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ “Енергоефективність” в складі проектної документації об'єктів 

        23 ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво 

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

           25 ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом 

        26 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій 

        27 СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з 

оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд 

        28 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 173, зареєстровані у 

Міністерстві юстиції України 24.07.96 № 379/1404 

        29 СОУ ЖКГ75.11-35077234.0015:2009 Правила визначення фізичного зносу житлових 

будинків  

        30 Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції 

щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету”, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769 

         31 Наказ Міністерства культури і туризму України від 2 листопада 2009 року № 956/0/16-09 

“Про затвердження методичних рекомендацій”; Методичні рекомендації щодо розроблення 

історичних (історико-архітектурних) довідок 

                32 Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та 

культури Української РСР (ТЗЦНІПР-91) 

         33 Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про 

затвердження кошторисних норм України у будівництві”; кошторисні норми України “Настанова 

з визначення вартості будівництва” та “Настанова з визначення вартості проектних, науково-

проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво”.
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    Додаток Е  (обов’язковий) Форма 5  РЕСТАВРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

    Викласти в новій редакції: 

    Додаток Е  Новий (обов’язковий)  

    Форма 5  РЕСТАВРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

 

“ДОДАТОК Е 

(обов’язковий) 

 

ПОГОДЖЕНО 

(Проектна організація) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

(Замовник) 

«_____»______________р. 

                   (М.П.) 

«_____»______________р. 

                   (М.П.) 

 

РЕСТАВРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ  

 

1 Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини* 

2 Назва об’єкту будівництва (реставрації) 

3 Місце розташування об’єкта (адреса) 

4 Категорія пам’ятки та/або правовий статус об’єкта                                                      

(дати та номери рішень про взяття на державний облік, охоронний номер) 

5 Підстава для розробки документації 

(лист-замовлення, рішення, розпорядження тощо) 

6 Користувач (власник, орендар) 

7 Замовник                                                                                                                                  

(повне найменування, адреса, П.І.Б відповідального представника, телефон) 

8 Проектна організація 

(повне найменування організації, адреса, П.І.Б. відповідального виконавця, 

№ сертифіката, ким та коли виданий, телефони) 

9 Короткі історичні відомості про об'єкт 

(у тому числі характер його використання) 

10 Загальний технічний стан об'єкта 

(на підставі Акта огляду технічного стану) 

11 Інформація про наявні матеріали науково-дослідних робіт та науково-проектної 

документації 

(відомості про раніше виконані науково-дослідні роботи та наявну науково-проектну 

документацію на пам’ятку, можливість її використання та місце зберігання, а також та 

інформацію про її реалізацію, наявність науково-реставраційних звітів) 

12 Характер запланованих робіт 

(короткий опис основної спрямованості робіт, згідно з програмою науково-проектних та 

науково-реставраційних робіт) 

13 Умови пристосування об'єкта проектування під сучасне використання 

(навести інформацію щодо зміни (збереження) функціонального призначення) 

14 Благоустрій території 

(вказати межі ділянки проектування та необхідність проведення робіт з її благоустрою) 

15 Склад науково-дослідних робіт (залишити необхідне) 

15.1 Історико-архівні та бібліографічні дослідження 

(складання історичної довідки) 
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15.2 Натурні дослідження 

(обміри, стереофотограмметрія, зондажі, шурфи) 

15.3 Архітектурні, археологічні, конструкторські, інженерні, інженерно-геологічні, 

гідрогеологічні, хіміко-технологічні та інші дослідження або вишукування з необхідністю 

надання висновків та рекомендацій 

15.4 Лабораторні дослідження будівельних та оздоблювальних матеріалів з 

необхідністю надання висновків та рекомендацій 

16 Фотофіксація 

17 Стадійність проектування (залишити необхідне) 

17.1 Одностадійне 

17.2 Двостадійне 

17.3 Тристадійне 

18. Склад науково-проектних робіт  (залишити необхідне) 

18.1 Робочий проект на протиаварійні роботи (РП) 

18.2 Робочий проект невідкладних консерваційних робіт (РП) 

18.3 Ескізний проект (ЕП) 

18.4 Проект(П) 

18.5 Робочий проект (РП) 

18.6 Робоча документація(Р) 

19 Науково-реставраційний звіт 

20 Науково-методичне керівництво (П.І.Б за необхідністю),                                         

науково-технічний супровід (за необхідністю),  

та авторський нагляд (П.І.Б.ГАПа, ГІПа, № сертифікатів, ким та коли видані, 

телефони) 

21 Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і 

підтоплювані території тощо) 

22 Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів 

23 Визначення класу наслідків (відповідальності) 

24 Вказівки про необхідність: 

1) попередніх погоджень проектних рішень; 

2) розроблення індивідуальних технічних вимог; 

3) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних 

засадах; 

4) виконання демонстративних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів, їх склад та 

форма; 

5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі 

проектування і будівництва, науково технічного супроводу; 

6) технічного захисту інформації 

25 Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів 

26 Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливів на навколишнє середовище” 

27 Вимоги з енергозбереження та енергоефективності 

28 Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник  

29 Вимоги до режиму безпеки та охорони праці 

30 Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

31 Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта 
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32 Вимоги до розроблення спеціальних заходів (розділів) 

33 Вимоги щодо інклюзивності будівель і споруд (розумне пристосування) 

 

Підписи: 

Представник замовника 

Представник проектної організації – ГАП 

 

    Примітка 1. Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини зазначається 

згідно із Державним реєстром нерухомих пам’яток України або згідно з переліками (списками) 

пам’яток, які взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності Закону 

України “Про охорону культурної спадщини”, або Переліком об’єктів культурної спадщини. 

    Примітка 2. У склад реставраційного завдання на проект реставрації з пристосуванням 

включати пункти 21-33. 

    Примітка 3. Склад реставраційного завдання на проект реставрації з пристосуванням може 

змінюватись відповідно до особливостей об’єктів. 

 

    Додаток И КОМПЛЕКТУВАННЯ І СКЛАД ТОМІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

    Викласти в новій редакції: 

“Додаток И 

(довідковий)  

КОМПЛЕКТУВАННЯ І СКЛАД ТОМІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

Номер 

тому/ 

розділу 

Позначення 

 

Найменування 

 

Примітка 

1  Попередні роботи  

1.1 ВД Вихідні дані 

1.2 ПД Попередні дослідження 

2 

 

РП Проектна документація на протиаварійні або 

невідкладні консерваційні роботи. Робочий 

проект 

 

2.1 МО Матеріали обстежень  

2.2 РП;Р Робоча документація  

2.3 К Зведений кошторисний розрахунок, об’єктні та 

локальні кошториси 

 

3 КНД Комплексні наукові дослідження  

3.1 ІД Історико-архівні та бібліографічні дослідження  

3.2 ОК Обмірні креслення  

3.3 АД Архітектурні дослідження  

3.4 ІКД Інженерно-конструкторські дослідження  

3.5 ІС Дослідження інженерних систем  

3.6 НДТ Науково-технологічні дослідження  

3.7 АРД Археологічні дослідження  

3.8 ДЖП Дослідження живопису і предметів внутрішнього 

оздоблення 

 

3.9 ДТП Дослідження території пам’ятки  

3.10 ФМ Фотофіксаційні матеріали  

4 ЕП Ескізний проект  
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Номер 

тому/ 

розділу 
Позначення 

 

Найменування 

 

Примітка 

4.1 

4.2 

ПЗ Пояснювальна записка. 

Креслення 

Маркування згідно 

з ДСТУ Б А.2.4-4 

4.3 ТВР Технологія виконання робіт  

4.4 К Зведений кошторисний розрахунок, зведення 

витрат, об’єктні та локальні кошторисні 

розрахунки, кошториси на науково-проектні  та 

вишукувальні роботи   

 

5 РП Робочий проект  

5.1 ПЗ Пояснювальна записка Затверджувальна 

частина 

5.2  Креслення Маркування згідно 

з ДСТУ Б А.2.4-4 

5.3 Р Робочі креслення Маркування згідно 

з ДСТУ Б А.2.4-4 

5.4 К Зведення витрат, об’єктні та локальні 

кошториси; кошторисні розрахунки, зведений 

кошторисний розрахунок, відомості кошторисної 

вартості будівництва будинків, будівель та 

споруд, що входять до пускового комплексу; 

Кошториси на науково-проектні та вишукувальні 

роботи  

Затверджувальна 

частина 

6 П Проект  

6.1 ПЗ Пояснювальна записка  

6.2  Креслення Маркування згідно 

з ДСТУ Б А.2.4-4 

6.3 ТВР Технологія виконання робіт 

 

 

6.4 ГП Генеральний план. Основне креслення; схема 

руху транспорту і пішоходів; схема 

вертикального планування; схема озеленення, 

схема безперешкодного доступу до пам’яток для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення тощо 

 

6.5 ОПОР Основні положення з організації реставрації 

 

 

6.6 К Зведення витрат, об’єктні та локальні 

кошториси; кошторисні розрахунки, зведений 

кошторисний розрахунок, відомості кошторисної 

вартості будівництва будинків, будівель та 

споруд,що входять до пускового комплексу; 

кошториси на науково-проектні та вишукувальні 

роботи 

 

7 Р Робоча документація    
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Номер 

тому/ 

розділу 

Позначення 

 

Найменування 

 

Примітка 

7.1 АР Архітектурні рішення При об’єднанні 

робочих креслень 

архітектурних 

рішень та 

будівельних 

конструкцій 

креслення 

отримують 

найменування 

«Архітектурно-

будівельні 

рішення» та 

маркуються «АБ» 

7.2  Конструктивні рішення Документація 

може бути 

розділена на 

частини за видами 

конструкцій (робіт) 

КБ; КЗ; КД; КМ; 

КМД тощо - 

маркування згідно 

з ДСТУ Б А.2.4-4 

7.3  Технологічні вказівки та комплекс методів на 

проведення окремих видів робіт 

 

 

7.4 ГП Робочі креслення щодо Генерального плану, 

плану організації рельєфу, благоустрою, 

озеленення, малих архітектурних форм 

 

 

7.5  Спеціалізовані інженерні роботи 

 

Маркування згідно 

з ДСТУ Б А.2.4-4 

7.6 К Об’єктні і локальні кошториси 

 

 

8 НРЗ Науково-реставраційний звіт 

 

 

 

   Примітка 1.  Для конкретної пам’ятки комплектація науково-проектної документації в складі  

                       розділу встановлюється Реставраційним завданням.                         

   Примітка 2.  До складу розділу можуть бути додані додаткові комплекти або виключатися    

                          окремі комплекти з перелічених.  

   Примітка 3.  Нумерація томів є довідковою та може визначатись у кожному випадку окремо. 

   Примітка 4.  Науково-проектна документація оформлюється згідно  ДСТУ Б А.2.4-4.  

”. 
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             Додаток Н Форма 8 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

          Викласти в новій редакції: 

 

Найменування науково-проектної організації 

 

 

Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини                     

(Примітка 1) 

 

(адреса) 

 

Вид будівництва 

 

Замовник 

 

Назва об’єкта будівництва(реставрації) (Примітка 2) 

 

Номер та назва тому (Примітка 3) 

(шифр тому)  

 

Номер та назва розділу (Примітка 4) 

(шифр розділу) 

 

 

Посади                 підписи             ініціали, прізвища (Примітка 5) 

 

 

Місто, рік   

 
 
Примітка 1. 

 

Назва пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини зазначається 
згідно із Державним реєстром нерухомих пам’яток України або згідно з переліками 
(списками) пам’яток, які взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до 
набрання чинності Закону України “Про охорону культурної спадщини”, або 
Переліком об’єктів культурної спадщини. Категорія пам’ятки та/або правовий статус 
об’єкта, охоронний номер, адреса.  

Примітка 2. Розробка науково-проектної документації на реставрацію, реставрацію з 
пристосуванням, на консервацію, на реставраційний ремонт, на протиаварійні 
роботи, на невідкладні консерваційні роботи, музеєфікацію тощо, на будівлю в 
цілому або на її окремі частини із зазначенням стадії проектування. Адреса об’єкта 
будівництва (реставрації) 

Примітка 3. Згідно з пп. 1 та 2 Додатка И. 
Примітка 4. Згідно з пп. 3 та 4 Додатка И. 
Примітка 5. Директор, ГІП, ГАП, технолог, кошторисник тощо. 
Примітка 6. Маркування шифрів згідно з п.5 Додатка И. 
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Додаток П Новий (довідковий) 
Приклад заповнення ТИТУЛЬНОГО АРКУША 
 

 
Український державний науково-дослідний та проектний інститут 

“УкрНДІпроектреставрація” 
  
 

Будинок колишнього купецького зібрання 
Пам’ятка архітектури національного значення. Охор. № 21 

Володимирський узвіз, 2, м. Київ 

 
Вид будівництва: реставрація 

 
Замовник: Національна філармонія України 

 
Ремонт (реставраційний) фасадів будівлі 

Національної філармонії України 
за  адресою  Володимирський узвіз, 2, 

у Печерському районі м. Києва 
 

Робочий проект 
 

Том 2. Комплексні наукові дослідження 
280-КНД 

2.1 Картограми втрат фасадів 
280 КНД - ОК 

 
 

Посади                 підписи             ініціали, прізвища (Примітка 5) 
 
 
 

Київ -2021 
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