ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ ЗМІНИ № 1
ДБН В.2.5-77:2014 « Котельні»
1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ

ЗМІНИ

ДЕРЖАВНИХ

Підставою для розроблення проекту Зміни № 1 ДБН В.2.5-77:2014
«Котельні» (далі Зміна № 1) є:
- наказ Мінрегіону від 18.04.2016 №93 (зі змінами, внесеними наказами
Мінрегіону від 20.09.2016 №256, від 28.11.2016 №306), спрямований на
вдосконалення нормативно-правової бази з енергоефективності будівельної
галузі;
2. ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ЗМІНИ ДЕРЖАВНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
Призначення проекту Зміни № 1 полягає у розширенні сфери
застосування нормативного документу ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» з
метою можливості застосування його положень при проектуванні котелень з
котлами та теплогенераторами малої потужності.
Завдання проекту Зміни № 1полягає в забезпеченні нормативних вимог
при проектуванні дахових котельних малої потужності (до 200 кВт).
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІНИ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ
НОРМ
1. Згідно п.1.2 ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» вказані норми не
поширюються на проектування котелень з котлами, які не підпадають під
вимоги НПАОП 0.00-1.26, продуктивністю до 200кВт включно (далікотелень малої потужності). Таким чином вимоги для проектування дахових
котелень малої потужності, що потребують влаштування особливих
запобіжних засобів безпеки (за аналогією котельних потужністю 200кВт і
вище) на даний час відсутні.
Враховуючи нагальну потребу ринку теплозабезпечення, реалізація
Зміни №1 дозволить надати можливість застосування переліку вимог безпеки
для дахових котелень (що працюють виключно на природному газі)
потужністю менше 200 кВт .
4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДЕРЖАВНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
Зміна № 1 ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» набуває чинності і
впроваджується у встановленому порядку.

5.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ДОКУМЕНТАМИ

З

ІНШИМИ

НОРМАТИВНИМИ

Проект Зміни №1 ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» взаємопов’язаний
з такими документами:

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
Правила безпеки систем газопостачання України
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських та
сільських поселень
6 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських та
сільських поселень

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
7. ДОДАТКОВІ ДАНІ
У разі обґрунтованої необхідності або з інших причин, що не були
враховані на момент розроблення технічного завдання, положення зміни або
терміни виконання можуть бути уточнені.
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