ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до першої редакції
проекту Зміни № 1 ДБН А.2.2-3:2014
«Склад та зміст проектної документації на будівництво»

1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМІНИ
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 18.04.2016 № 93 «Про затвердження
Переліку розробок на створення науково-технічної продукції у сфері будівництва
та житлової політики на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2751030» (зі
змінами, внесеними наказами Мінрегіону від 20.09.2016 № 256, від 28.11.2016
№ 306
Договір від 15.11.2016 № 23-75/2016 між Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та
Державним підприємством «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».
2. ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ЗМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
Метою розробки є удосконалення вимог складу та змісту проектної
документації на будівництво до сучасних потреб будівельної галузі.
Призначення розробки полягає в актуалізації положень ДБН, а саме:
- актуалізація нормативних посилань;
- уточнення стадій проектування об’єктів різних класів наслідків
(відповідальності);
- вимоги щодо інформації про програмний комплекс автоматизованого
проектування конструкцій будівель та споруд, що застосовується.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ
Об’єктом нормування є склад та зміст проектної документації на нове
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних
об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
4. НАДАННЯ ЧИННОСТІ, УПРОВАДЖЕННЯ, ДАТА ПЕРШОГО
ПЕРЕВІРЯННЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРЯННЯ ДОКУМЕНТА
Рекомендований термін надання чинності – з 2018.07.01, періодичність
перевіряння – 5 років.

5.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК
З
НОРМАТИВНИМИ
АКТАМИ,
НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Положення Зміни № 1 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної
документації на будівництво» взаємопов’язані з:
Законом України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI;
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від
16.10.2012 № 5459-VI;
Законом України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-ХІV;
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17.01.2017 № 1817-VІІІ;
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543 «Про
затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до
будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність»;
ДСТУ Б А.1.1-95:2010 «Реєстрація будівельних норм»;
ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування у
будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання
будівельних норм»;
ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Система стандартизації та нормування у
будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних
норм».
6. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної
діяльності».
Закон України від 20.05.99 № 687-XVI «Про архітектурну діяльність».
Закон України від 17.01.2017 № 1817-VІІІ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 557 «Про
затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV та V категорій
складності».
Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45, зареєстрований в Мінюсті 01.06.11 за
№ 651/19389 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на
будівництво об’єктів» (зі змінами).
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