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ЗМІНА № 3 ДБН Б.2.2-5:2011
ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТ, СЕЛИЩ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ.
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ
1 РОЗРОБЛЕНО:
РОЗРОБНИКИ:
ЗА УЧАСТЮ:

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства"
І. Сатін,канд. техн. наук (науковий керівник);
О. Панченко,старший науковий співробітник; Т. Романова, канд. техн.
наук; С. Хитрук, молодший науковий співробітник
Київський національний університет будівництва і архітектури
(В. Хоружий, д-р техн. наук)

2 ВНЕСЕНО:

Директорат просторового планування територій та архітектури
Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:

Міністерство соціальної політики України (лист від 26.11.2021
№ 20042/0/2-21/58)
Міністерство охорони здоров’я України, (лист від 20.12.2021
№ 26-04/37969/2-21)
Державна службі з надзвичайних ситуацій, (лист від 25.11.2021
№ 01-19930/261-2)
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, чинні з першого числа місяця, що настає через 90
днів з дня ії реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва ( 2022-09-01)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО
ТА НАДАНО
ЧИННОСТІ:

ТЕКСТ ЗМІНИ
Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Викласти в новій редакції:

"У

цих будівельних нормах є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні
акти, нормативні документи:
ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту
ДБН Б.2.2-1:2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій
ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги
ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення
проектування
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів.
Основні положення
ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти
ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення
ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
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ДБН В.2.2-43:2021 Складські будівлі. Основні положення
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення
ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування
ДСП № 172-96 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації
оздоровчих закладів
ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСанПіН № 383-96 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого
господарсько-питного водопостачання
Гігієнічні регламенти «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в
атмосферному повітрі населених місць», Наказ МОЗ України від 14.01.2020 р. № 52
ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в
населених пунктах України
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок
НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування
основ та спорудження фундаментів
ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 Настанова з проектування огорож майданчиків і ділянок
підприємств, будинків і споруд
ДСТУ 1173:2007 Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови
ДСТУ 2651:2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови
ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої.
Правила використання. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 2834-94 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості
загального призначення. Технічні умови
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні
переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки
ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови.
Правила застосування
ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних
планів
ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного
типу. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та
споруди. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх
знаків. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування
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ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги
ДСТУ 8751:2017 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання.
Загальні технічні вимоги.
ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016. Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на
пам'ятниках архітектури та містобудування
ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів
цивільного призначення
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та
екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання ".
Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підпункт 4.15 викласти в новій редакції:
’’4.15 Електротехнічні пристрої об’єктів та елементів благоустрою повинні відповідати
вимогам Правил [21] та НПАОП 40.1-1-32’’.
Підпункт 4.20.7 викласти в новій редакції:

"4.20.7

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для осіб з інвалідністю,

зокрема обмежувальні огородження згідно з ДСТУ 8751, потрібно розміщувати в одну лінію за
межами пішохідної зони".
Розділ 5 БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
Підпункт 5.7.5додати останній абзац в такій редакції:

"5.7.5 Перед початком підйому/спуску на пандус має бути застосована попереджувальна
тактильна смуга та тактильні інформаційні покажчики у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40.
Поручні для спуска в водойму слід контрастно виділяти кольором".
Розділ 9 ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ
Підпункт 9.2.11 викласти в новій редакції:
Майданчик для розміщення підземного контейнера має примикати до проїздів,
тротуарів або пішохідних доріг, та не перешкоджати руху транспорту або пішоходів. У разі
відокремленого розміщення підземного контейнера необхідно передбачати можливість
зручного проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та наявність майданчиків для
розвороту, площею не менше ніж 12 м х 12 м.
Поверхню майданчику для розміщення підземного контейнера слід розміщувати в один
рівень з проїздами, тротуарами або пішохідними доріжками.
Якщо майданчик з підземним контейнером розміщується на відстані більше ніж 2 м від

"9.2.11

краю проїжджої частини, то потрібне улаштування під’їзної кишені ".
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