
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 

Обґрунтування пропозиції у 2-й редакції проєкту Зміни №1 ДБН В.2.2-15:2019 «ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. Основні положення» 

 
 

№ 

з/п 

Існуюча редакція 

 
Пропозиція 

(проєкт Зміни № 1 ДБН) 
Ким надана Обґрунтування про-

позицій 

1 2 3 4 5 

  

 Розділ 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.  При проектуванні житлових будинків з 

умовною висотою більше 73,5 м  слід керу-

ватися вимогами розділів 4 і 5 цих норм та 

ДБН В.2.2-24 

 

При проєктуванні житлових будинків з умовною 

висотою більше 73,5 м  слід керуватися вимогами роз-

ділів 4 і 5 цих норм та ДБН В.2.2-41. 

ПАТ  

«КИЇВЗНДІЕП» 

Виправлена помилка 

 Розділ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
2.  «ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 

62305:2006. NEQ; 

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Те-

рміни та визначення основних понять; 

ДСТУ EN 12101-6:2016 Системи проти-

димного захисту. Частина 6. Технічні ви-

моги до систем зі створення різниці тисків 

(EN 12101-6:2005, EN 12101-6:2005, 

АС:2006, IDT); 

ДСТУ EN 12845:2016 Стаціонарні сис-

теми пожежогасіння. Автоматичні спринк-

лерні системи». 

Виключити такі нормативні посилання  

«ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавко-

захисту будівель і споруд (IEC 62305:2006. NEQ; 

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та 

визначення основних понять; 

ДСТУ EN 12101-6:2016 Системи протидимного 

захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі 

створення різниці тисків (EN 12101-6:2005, EN 

12101-6:2005, АС:2006, IDT); 

ДСТУ EN 12845:2016 Стаціонарні системи поже-

жогасіння. Автоматичні спринклерні системи». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

Виключені застарілі 

ДСТУ  

3.   

 «ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні пі-

діймальні платформи для осіб з обмеже-

ними фізичними можливостями. Правила 

безпеки, розміри та функціонування. Час-

тина 1. Вертикальні підіймальні платфор-

ми (ISO 9386-1:2000, IDT)»; 

Змінити нормативні посилання: 

на: «ДСТУ EN 81-41: 2016 (EN 81-41: 2010, IDT) 

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації 

ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та ва-

нтажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні плат-

форми, призначені для використання особами з об-

меженою рухливістю»; 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

 

 

 

Змінені застаріли но-

рмативні посилання 

на нові 
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«ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні пі-

діймальні платформи для осіб з обмеже-

ними фізичними можливостями. Правила 

безпеки, розміри та функціонування. Час-

тина 2.Приводні сходові підйомники для 

пересування по нахиленій площині корис-

тувачів, що сидять, стоять та перебувають  

в інвалідних колясках  (ISO 9386-2:2000, 

IDT)».  

на: «ДСТУ EN 81-40: 2016 (EN 81-40: 2008, IDT) 

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації 

ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та ва-

нтажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі пла-

тформи для використання особами з обмеженою 

рухливістю». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

4.   

 

 

 «ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність бу-

дівель і споруд»;  

 

«ДСТУ ЕN 62305- 4: 2012 Захист від 

блискавки. Частина 4. Електричні та елек-

тронні системі, розташовані в будинках і 

спорудах». 

 

Назву нормативних актів та нормативних до-

кументів змінити новими: 

 

на: «ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і 

споруд. Основні положення»; 

 

на: «ДСТУ ЕN 62305- 4: 2012 Захист від блискав-

ки. Частина 4. Електричні та електронні системи, 

розташовані в будинках і спорудах (ЕN             

62305-4:2010, IDT) 

ДП «УКРНД-

ПІЦІВІЛЬ-

БУД», м. Київ 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнення назв 

підрозділу і норма-

тивних актів та 

нормативних доку-

ментів 
 

5.  Відсутні Доповнити такими нормативними актами та 

нормативними документами: 

«ДБН В.2.2-20:2008 Готелі; 

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Методи визначення тер-

міну ефективної експлуатації та теплопровідності 

будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових 

та стандартних умовах; 

ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захи-

сту. Настанова з підтримання експлуатаційної при-

датності; 

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елева-

торна). Частина 1. Класи ліфтів I, II, III, IV (ISO 

4190-1:1999, IDT)». 

 

ПАТ 
«КИЇВЗНДІЕП» 
 
ГС «Асоціація 
органів оцінки 
відповідності 
та експертів 
України»,  
м. Одеса 
 
ТК 104 
«Ліфти, еска-
латори та па-
сажирські кон-
веєри», м. Київ 

Доповнення нор-

мативних актів та 

нормативних доку-

ментів, необхідних 

для проєктування 
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 Розділ З. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

6.  Преамбула:  «У цих нормах використані 

терміни, установлені в ДСТУ 1.1 

(нормативний документ, стандарт),  ДСТУ 

Б А.1.1 (державні будівельні норми), 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3 (термомодернізація),  

ДБН В.1.1-7 (умовна висота будинку), ДБН 

А.2.2-3 (будинок, будівля, споруда, нове 

будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт), ДБН Б.2.2-12 (крупні, найкруп-

ніші міста), Закон України «Про теле-

комунікації» (кінцеве обладнання, пункт 

закінчення телекомунікаційної мережі)». 
 

Після слів:«ДБН Б.2.2-12 (крупні, найкрупніші 

міста)» додати: «ДБН В.2.2-40 (маломобільні гру-

пи населення (МГН)». 

ДП «УКРНД-

ПІЦІВІЛЬ-

БУД»,м. Київ 

Уточнення структу-

ри розділу 3 «ТЕР-

МІНИ ТА ВИЗНА-

ЧЕННЯ ПОНЯТЬ» 

7.  Пункт 3.1 антресоль 

Площадка усередині приміщення, на-

стил під стелею (відкритий чи закритий) для 

зберігання речей 

 

Надати в скоригованій редакції: 

«Площадка у середині приміщення або настил під 

стелею (відкритий чи закритий) для зберігання ре-

чей» 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнення і редагу-

вання термінів та ви-

значення понять 

8.  Пункт 3.3 багатоквартирний житло-

вий будинок  

Житловий будинок, до складу якого вхо-

дить більше ніж одна квартира. Може бути 

зблокованого, секційного, коридорного, га-

лерейного і терасного типів 

 

Змінити перше речення на інше: 

«Житловий будинок, що включає три і більше 

квартир, приміщення загального користування і за-

гальні інженерні системи» 
 

- « - 

 

- « - 

9.  Пункт 3.10 житловий будинок сек-

ційного типу 
Будинок, що складається з однієї або 

декількох секцій 

 

Надати в новій редакції: 

«Багатоквартирний будинок, що складається з 

однієї або декількох секцій, відокремлених одна від 

одної стінами без прорізів» 

- « - 

 

- « - 

10.  Пункт 3.15 квартира 
Комплекс взаємопов'язаних приміщень, 

що використовуються для проживання 

Змінити слово: «допоміжні» на:«підсобні» 

 

- « - 

 

- « - 
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однієї сім'ї різного чисельного складу, 

який включає: основні приміщення – жит-

лову (житлові) кімнату, та допоміжні при-

міщення – кухню, ванну кімнату (душову), 

туалет (або суміщений санвузол), а також 

передпокій, комору чи вбудовану шафу 

 

11.  Пункт 3.18 кухня-їдальня 
Кухня, в якій передбачено місце для 

приймання їжі, характерна для багатокім-

натних квартир 

 

Надати в новій редакції:  

3.18 кухня-їдальня (вітальня) 

«Приміщення з обідньою зоною для приймання 

їжі, а також з розміщенням кухонного обладнання 

для приготування їжі, миття, зберігання посуду та 

інвентаря, характерна для багатокімнатних квар-

тир».  

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнення і редагу-

вання термінів та ви-

значення понять 

12.  Пункт 3.22 лоджія 
Перекрите й обгороджене у плані з 

трьох боків приміщення, відкрите до зов-

нішнього простору або засклене  

 

Надати в новий редакції:  

«Приміщення, вбудоване в будинок або прибудо-

ване до нього, що має стіни з трьох боків (або з двох 

- при кутовому розташуванні) на всю висоту повер-

ху і огорожу з відкритою боку. Може виконуватися з 

покриттям і склінням, має обмежену глибину, взає-

мопов'язану з освітленням приміщення, до якого 

вона примикає» 

 

- « - - « - 

13.  Пункт 3.28 планувальна позначка зе-

млі 

Рівень землі на межі вимощення будин-

ку 

Назву терміну «планувальна позначка землі» 

замінити на: «планувальна позначка рівня зем-

лі», а визначення терміну надати в новій редакції:  

«Геодезична позначка рівня поверхні землі після 

проведення планування території зрізанням або під-

сипанням» 

 

ДІПРОМІСТО 

ім. 

Ю.М.Білоконя, 

м. Київ 

Уточнення назви і 

редагування визна-

чення терміну 

14.  Відсутні Надати наступні терміни: 

«3.50 балкон французький 

Тип балкона, що не має власної площадки, де 

огорожа встановлюється безпосередньо у прорізі із 

 

- « - 

 

Додатково надані 

нові  терміни та ви-

значення понять, що 

не входили  в ДБН 
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зовнішнього боку, прямо перед дверима. Можливий 

також варіант з площадкою глибиною не більше ніж 

0,4 м.  

 

В.2.2-15:2019 

 

15.  Відсутні 3.51 веранда 
Засклене неопалюване приміщення, що прибудо-

ване до будинку, вбудоване в нього або вбудовано-

прибудоване, яке не має обмеження за глибиною та 

може розміщуватися над розташованим нижче пове-

рхом» 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

  

Додатково надані 

нові  терміни та ви-

значення понять, що 

не входили  в ДБН 

В.2.2-15:2019 

 

16.  Відсутні 3.52  вузол сходово-ліфтовий 
Приміщення сходової клітки з шахтою ліфта (лі-

фтів), допускається з розміщенням: ліфтового холу 

(холів), пожежобезпечної зони для осіб з інвалідніс-

тю, сміттєпроводу 

 

 

- « - - « - 

17.  Відсутні 3.53  обладнання внутрішньоквартирне 

Інженерно-технічне обладнання, що має індивіду-

альні вводи та підключення до внутрішньобудинко-

вих інженерних систем та індивідуальні прилади 

обліку і регулювання витрати енергоресурсів при 

споживанні мешканцями квартири комунальних по-

слуг, розташоване у додатковому санітарно-

технічному приміщенні або ніші біля огороджуваль-

них конструкцій квартири 

 

- « - - « - 

18.  Відсутні 3.54  підпілля провітрюване 
Відкритий простір під будинком між поверхнею 

ґрунту і нижнім перекриттям першого надземного 

поверху 

 

 

- « - - « - 
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19.  Відсутні 3.55  системи інженерні внутрішньобудинкові 

Уведення інженерних комунікацій для подавання 

комунальних ресурсів та енергії, а також інженерне 

обладнання для трансформації і (або) виробництва і 

подавання потужностей ресурсів і енергії до внутрі-

шньоквартирного обладнання, для надання комуна-

льних послуг із забезпечення роботи вертикального 

транспорту (ліфтів та ін.) і сміттєвидаляння» 

 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Додатково надані 

нові  терміни та ви-

значення понять, що 

не входили  в ДБН 

В.2.2-15:2019 

 

 Розділ 4.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
20.  Пункт 4.4 Розміщення багатоквартир-

них житлових будинків, пов'язаних з ними 

технічних будинків та споруд на території 

мікрорайонів (кварталів), мінімальні про-

типожежні відстані між ними визначаються 

проектною документацією  з урахуванням 

ДБН Б.2.2-5,  ДБН Б.2.2-12, ДСТУ-

Н Б Б.2.2-9  і  ДСП 173. 

Доповнити другим абзацом:  

«Поверховість і протяжність будинків визнача-

ються містобудівною документацією на місцевому 

рівні з урахуванням забудови, що історично сфор-

мована, інших містобудівних умов та обмежень. При 

визначенні поверховості і протяжності житлових 

будинків в сейсмічних районах слід виконувати ви-

моги ДБН В.1.1-12». 

 

 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

ДІПРОМІСТО 

ім. 

Ю.М.Білоконя, 

м. Київ 

Доповнення умов ро-

зміщення багатоквар-

тирних житлових бу-

динків, визначенні їх 

поверховості і протя-

жності 

21.  Відсутні Доповнити пунктом 4.11: 

«4.11 У житлових будинках потрібно передбачати 

влаштування приміщень чергового персоналу, куди 

мають виводитись сигнали від систем автоматики і 

диспетчеризації цих будинків. Такі приміщення до-

пускається суміщати з приміщеннями консьєржів, 

охорони. У складі комплексної забудови повинні 

створюватися об’єднані диспетчерські пункти. 

Приміщення чергового персоналу повинні забез-

печувати розташування необхідного обладнання та 

відповідати положенням 5.9 ДБН В.2.5-56». 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

Визначена необхід-

ність створення у жи-

тлових будинках 

приміщень чергового 

персоналу з розташу-

ванням необхідного 

обладнання для 

приймання сигналів 

від систем автомати-

ки і диспетчеризації 

будинків  



7 

1 2 3 4 5 
 

 

 Розділ 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 

 Підрозділ «Об'ємно-планувальна  структура будинків» 
22.  Пункт 5.5 Влаштування квартири для 

осіб з інвалідністю в першому поверсі ба-

гатоквартирного будинку виконується згі-

дно з вимогами ДБН В.2.2-40. 

 

Надати у новий редакції:  

 «При проєктуванні і будівництві житлового бу-

динку повинні бути забезпечені умови для життєдія-

льності МГН: доступність ділянки, будинку та дос-

туп до квартир. Тактильні елементи доступності 

мають розташовуватися на прибудинковій території 

згідно з ДБН В.2.2-40. 

Допускається розміщення квартир у рівні першого 

поверху із можливістю виходу безпосередньо назовні з 

влаштуванням окремого входу через тамбур». 

 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Доповнені вимоги по 

забезпеченню умов 

для життєдіяльності 

МГН  

 Підрозділ «Вимоги до окремих елементів будинків» 

23.  Пункт 5.7 Ширина коридору в житло-

вих будинках між сходами чи торцем ко-

ридору і сходами повинна бути не менше: 

при довжині коридору до 40 м включно – 

1,6 м, понад 40 м – 1,8 м. Ширина галереї 

повинна бути не меншою 1,6 м. 

 

 

Надати у новий редакції:  

«Ширина коридорів житлових будинках між схо-

дами чи торцем коридору і сходами, а також галереї 

повинна бути не менше ніж 1,8 м». 

 

- « - 

 

Редагування з метою 

створення найбільш 

комфортних умов 

експлуатації даних 

просторів МГН 

24.  Пункт 5.8 (третій абзац) 

Кількість підйомів в одному сходовому 

марші або на перепаді рівнів повинна бути 

не менше трьох і не більше 18. Найменша 

ширина маршу в секційних, коридорних і 

галерейних будинках 1,2-1,35 м; найбіль-

ший уклон маршів у секційних двоповер-

хових житлових будинках –  1:1,5; трипо-

верхових і більше, а також коридорних і 

галерейних житлових будинках –  1:1,75. 

Марші сходів, що ведуть у підвальні та 

У третьому абзаці  змінити початок другого ре-

чення: 

«Ширина маршу В секційних, коридорних і гале-

рейних будинках повинна бути не менше ніж 1,35 

м», далі - за текстом. 

 

- « - 

 

Уточнення вимоги 

дає можливість більш 

безпечного пересу-

вання МГН  
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цокольні поверхи, використовувані з тех-

нічною метою, допускаються шириною не 

менше 0,9 м, а їх уклон –  не більше 1:1,25. 

25.  Пункт 5.9 Допускається влаштовувати 

вхід до будинку на рівні позначки тротуа-

ру за умови влаштування твердого покрит-

тя з обладнанням водовідведення та улаш-

туванням антикригових електричних кабе-

льних систем згідно з ДСТУ- Н Б В.2.5-78. 

Позначку низу віконних прорізів при-

міщень квартир перших поверхів (за виня-

тком квартир з виходом на приквартирну 

ділянку), як правило, приймають не нижче 

за 1,8 м від планувальної позначки землі. 

Перед зовнішніми входами до житлових 

будинків передбачають сходи і пандуси, а 

також тамбури глибиною не менше 1,5 м 

згідно з ДБН В.2.2-40. При входах до бага-

токвартирних будинків допускається пе-

редбачати приміщення із санвузлом для 

чергового персоналу (консьєржа), комору 

для зберігання прибирального інвентаря. 

Зазначені вище приміщення (крім тамбу-

рів) повинні розташовуватися поза сходо-

вими клітками.  

У житлових будинках на першому  повер-

сі допускається передбачати окреме примі-

щення для зберігання дитячих колясок. 

У першому реченні після слова «Допускається» 

додати: «за технічною та планувальною можли-

вістю», далі – за текстом. У третьому абзаці після 

слів: «не менше 1,5 м» додати: «за ширини не ме-

нше ніж 2,2 м». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнює вимоги до 

влаштування входів до 

будинку, доповнює па-

раметри 

26.  Пункт 5.11 Приміщення електрощито-

вої влаштовується згідно з вимогами ДБН 

В.2.5-23, ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32. У ба-

гатоповерхових житлових будинках елект-

рощитову рекомендується розміщувати на 

першому поверсі з виходом із неї безпосе-

Третє речення другого абзацу викласти у новій 

редакції: 

«Допускається передбачати електрощитову у вер-

хньому підземному, підвальному, цокольному пове-

рхах в окремому приміщенні з безпосереднім вихо-

дом назовні або у сходову клітку за умови унемож-

Інститут дер-
жавного управ-
ління та науко-
вих досліджень 
з цивільного 
захисту ДСНС 
України 

Редагування з метою 

уточнення поверхів 

можливого розміщен-

ня електрощитової 
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редньо назовні або у поповерховий позак-

вартирний коридор (хол). 

Не допускається розміщення електрощи-

тової суміжно з житловими приміщеннями 

(житловими кімнатами), під і над ними, а 

також під приміщеннями з мокрими проце-

сами. Приміщення електрощитової можна 

розміщувати суміжно з передпокоєм, комо-

рою, санвузлами. Допускається передбача-

ти електрощитову в підземному поверсі 

поблизу входу за умови унеможливлення її 

затоплення та з влаштуванням шумоізоляції 

огороджувальних конструкцій згідно з ви-

могами ДБН В.1.1-31, а також розміщення 

електрощитової на верхньому технічному 

поверсі для живлення системи протидим-

ного захисту. 

 

ливлення її затоплення та з влаштуванням шумоізо-

ляції огороджувальних конструкцій згідно з 

ДБН В.1.1-31. Допускається розміщення електрощи-

тової для живлення системи протидимного захисту 

на верхньому технічному поверсі». 

 

 
Інститут дер-
жавного управ-
ління та науко-
вих досліджень 
з цивільного 
захисту ДСНС 
України 
 

27.  Пункт 5.12 У багатоквартирних будин-

ках необхідно передбачати улаштування 

поштових скриньок для кожної квартири із 

розміщенням їх на першому поверсі у вес-

тибюлі або коридорі загального користу-

вання. При цьому не допускається звужен-

ня розрахункової ширини евакуаційних 

шляхів. 

 

 

У кінці першого речення доповнити: «рекоменду-

ється також передбачати встановлення почтаматів». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Передбачення вста-

новлення сучасного   

обладнання 

 

28.  Пункт 5.14 Застосування безгорищних 

дахів (суміщених покриттів) допускається 

у покриттях мансард, терас у житлових 

будинках терасного типу та над квартира-

ми верхніх поверхів, житлових будинків і 

гуртожитків   із   застосуванням  покриттів 

Після слів:«з підвищеною шумоізоляцією» допов-

нити: «або покриттів класичного типу», далі -  за 

текстом. 

 

- « - 

 

 

 

 

 

Коригування застосу-

вання та уточнення 

типів суміщених пок-

риттів  
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інверсійного типу з підвищеною шумоізо-

ляцією, з розрахованою вентиляційною 

системою в її складі та дотриманням нор-

мативних параметрів мікроклімату, тепло-

вого режиму та шуму згідно з ДБН     

В.2.6-31, ДБН В.2.6-220,  ДБН В.1.2-10,  

ДСТУ Б EN 15251,  ДСТУ Б EN ISO 7730 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

 Підрозділ «Квартири. Рівень їх комфорту і параметри» 
29.  Пункт 5.19 Площа загальної кімнати в 

однокімнатній квартирі повинна бути не ме-

ншою 14  м
2
, в інших квартирах – не менше 

16 м
2
. Мінімальна площа спальні на одну 

особу – 8 м
2
, на дві особи – 10 м

2
. Мінімальна 

площа кухні – 8 м
2
, в однокімнатній квартирі 

допускається зменшувати цплощу кухні до      

5 м
2 
. Допускається  в квартирах влаштування 

кухні-ніші,  а також об’єднання кухні із за-

гальною кімнатою (вітальнею) за умови їх 

обладнання електроплитою та примусовою  

витяжною вентиляцією. 

 

 

Доповнити перед першим реченням: «При проєк-

туванні житлових приміщень слід виходити з мож-

ливості наступного їх дообладнання та переплану-

вання». 

Друге та трете реченні надати у новій редакції: 

«Мінімальна площа спальні – 9 м
2
. Мінімальна 

площа кухні (обладнана мийкою та плитою для при-

готування їжі) – 8 м
2
, в однокімнатній квартирі до-

пускається зменшувати площу кухні до 7 м
2
», далі – 

за текстом. 

 

- « - 

 

Доповнення вимог до   

перепланування та 

дообладнання житло-

вих приміщень. Вста-

новлені мінімальні 

площі спальні та кух-

ні в однокімнатної 

квартирі, що забезпе-

чує вільне пересуван-

ня осіб з інвалідністю 

на кріслах колісних 

30.  Пункт 5.20 Допоміжні приміщення 

квартири ІІ категорії комфортності повин-

ні бути обладнані: кухня – мийкою, також 

плитою для приготування їжі; ванна кім-

ната – ванною (або душем) та умивальни-

ком; туалет – унітазом та умивальником – 

площею не менше 1,5 м
2
; суміщений сан-

вузол – ванною (або душем), умивальни-

ком і  унітазом – площею не менше 3,8 м
2
. 

 

 

Надати у новій редакції:  

«Кожна квартира має бути обладнана, як мінімум, 

одним суміщеним санвузлом з ванною (або душем), 

умивальником і унітазом площею не менше 4,5 м
2
. 

При проєктуванні роздільних санвузлів площа ван-

ної кімнати з ванною (або душем) та умивальником 

має бути не менше 3,3 м
2
, туалету з унітазом і уми-

вальником – 1,5 м
2
».  

- « - 

 

Забезпечує урахуван-

ня вимог інклюзії при 

проєктуванні та екс-

плуатації  квартир з 

різної кількістю кімнат 

http://architect.academic.ru/962/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4361
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4361
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31.  Пункт 5.22 Ширина підсобних примі-

щень квартир повинна бути не менше: кухні 

– 1,8 м; передпокою  – 1,5 м; коридорів, що 

ведуть до житлових кімнат, – 1,1 м. 
 

Надати у новій редакції: «Ширина підсобних 

приміщень квартир повинна бути не менше ніж: ку-

хні – 2,3 м; передпокою – 1,6 м; коридорів, що ве-

дуть до житлових кімнат, – 1,5 м». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Встановлена комфо-
ртна мінімальна  
ширина підсобних 
приміщень квартир, 
що забезпечує вільне 
пересування осіб з 
інвалідністю на кріс-
лах колісних 

32.  Пункт 5.24 Місця розташування балко-

нів і лоджій багатоповерхових житлових 

будинків визначаються проектним рішен-

ням з урахуванням вимог 10.3. У випадку 

їх засклення необхідно керуватися вимо-

гами 8.10. 

Надати у новій редакції: «Місця розташування 

балконів і лоджій багатоповерхових житлових буди-

нків визначаються проєктним рішенням з урахуван-

ням вимог 8.10 та 10.3». 

 

- « - 

 

Надана нова редакція 

для покращення 

сприйняття вимог 

33.  Пункт 5.26. Одно-, двокімнатні квартири 

для  осіб літнього віку повинні мати загальну 

площу, не меншу зазначеної в таблиці 1 з 

можливим збільшенням на 5 %. 

Площа квартир для осіб з інвалідністю 

повинна бути збільшена на 10-12 м
2
 проти 

показників, зазначених у таблиці 1. 

Виключити. 

 

- « - 

 

Застаріли вимоги 

34.  Пункт 5.27 У квартирах для осіб з інва-

лідністю, які пересуваються на кріслах 

колісних, слід передбачати параметри усіх 

приміщень згідно з вимогами ДБН В.2.2-40 

Виключити. 

 

- « - 

 

Застаріли вимоги 

35.  Пункт 5.28 …У квартирах для осіб літ-

нього віку та осіб з інвалідністю влашту-

вання лоджій або балконів обов'язкове. 

Другий абзац виключити.  Застаріли вимоги 

 Підрозділ «Гуртожитки» 

36.  Пункт 5.33 Кухні та кухні-ніші гурто-

житків слід проектувати із розрахунку: на 

дві-п'ять осіб – не менше 8 м
2
, на шість 

осіб і більше – за нормою площі 1,5 м
2
 на 

особу. У разі влаштування у гуртожитках 

кухонь-ніш необхідно враховувати вимоги 

5.20 та 10.4. 

У кінці першого речення доповнити: «шириною 

згідно з вимогами 5.22». 
В другому реченні посилання «5.20» змінити на: 

«5.19». 

 

- « - 

 

Доповнення та уточ-

нення посилань 
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37.  Пункт 5.34 Обладнання санвузлів у гур-

тожитках для одинаків слід проектувати із 

розрахунку один душ або ванна, один уми-

вальник і один унітаз не більше ніж на чо-

тири-шість осіб, а в осередках гуртожитків 

для сімейної молоді – один душ або ванна, 

один  унітаз і один умивальник не більше 

ніж на три особи. 

У кінці абзацу доповнити реченням: «На кожному 

поверсі гуртожитку, а також у кожному осередку 

має бути обладнаний універсальний санвузол з ду-

шем, умивальником і унітазом площею не менше 

ніж 3,8 м
2
». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Забезпечує комфортні 

умови  для МГН 

 Підрозділ «Нежитлові поверхи (приміщення)» 

38.  Пункт 5.37 (другий абзац) При новому 

будівництві допускається розташування 

вбудованих і вбудовано-прибудованих 

приміщень громадського призначення ви-

ще третього поверху за умови виділення їх 

в окремий протипожежний відсік… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий абзац викласти у новій редакції: 

«Вбудовані і вбудовано-прибудовані приміщення 

громадського призначення, які розташовуються ви-

ще третього поверху, повинні виділятися в окремий 

протипожежний відсік, а ті що розташовуються до 

третього поверху включно повинні відокремлювати-

ся від житлової частини протипожежними стінами 

(перегородками) та протипожежними перекриттями 

із класом вогнестійкості, який відповідає нормова-

ному класу вогнестійкості перекриття будинку від-

повідного ступеня вогнестійкості згідно із ДБН 

В.1.1-7. Протипожежні стіни (перегородки) та пере-

криття, які відокремлюють вбудовані і вбудовано-

прибудовані приміщення громадського призначення 

від житлової частини, повинні бути без віконних та 

дверних прорізів. 

Зазначені стіни (перегородки) та перекриття у гу-

ртожитках та спеціалізованих квартирних будинках 

для осіб з інвалідністю, можуть мати прорізи з від-

повідним заповненням згідно з ДБН В.1.1-7. При 

цьому типи сходових кліток окремого протипожеж-

ного відсіку вбудовано-прибудованих приміщень 

допускається передбачати з урахуванням умовної 

висоти протипожежного відсіку згідно з ДБН     

В.1.1-7». 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнення вимогами 

щодо конструкції  

окремих протипо-

жежний відсіків з 

вбудованими  і вбу-

довано-прибудова-

ними приміщеннями 

громадського приз-

начення, які розта-

шовуються вище 

третього поверху 
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 (третій абзац) Допускається розташу-

вання в житлових будинках вбудованих і 

вбудовано-прибудованих підприємств хар-

чування (закладів ресторанного господарст-

ва) з кількістю місць не більше 250 за умови 

від житлової частини будинків протипожеж-

ними перегородками 1-го типу та протипо-

жежними перекриттями 1-го типу. … 

 

 

У першому реченні третього абзацу слова: «…за 

умови відокремлення від житлової частини будинків 

протипожежними перегородками 1-го типу та про-

типожежними перекриттями 1-го типу» виключити. 

 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України, 

 

39.  Пункт 5.38. У підземних, підвальних, 

цокольних і на першому поверхах житло-

вих будинків допускається улаштування 

вбудованих і вбудовано-прибудованих 

гаражів для одноквартирних житлових 

будинків та стоянок для машин і мотоцик-

лів, що належать мешканцям багатоквар-

тирних житлових будинків, згідно з вимо-

гами ДБН Б.2.2-12  та  ДБН В.2.3-15.  

 

У кінці пункту доповнити словами: «…та пожеж-

но-рятувальні підрозділи». 

 

- « - 

 

Уточнення вимог 

40.  Пункт 5.40 Не допускається розміщен-

ня у житлових будинках: 

а) готелів, хостелів; 

б) пунктів приймання склотари та 

вторинної сировини, а також магазинів 

сумарною торговельною площею більше 

1000 м
2
; 

в) спеціалізованих закладів і підп-

риємств, експлуатація яких може призвести 

до забруднення території та повітря житло-

вої забудови і квартир з підвищенням понад 

допустимі рівні шуму, вібрації, іонізуючого 

та неіонізуючого випромінювання; 

… 

Виключити підпункт: «а) готелів, хостелів». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнення вимог 

щодо розміщення 

приміщень громадсь-

кого призначення в 

перших поверхах жи-

тлових будинків  
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41.  Пункт 5.41 Підприємства і заклади 

громадського призначення, які розташова-

ні у вбудованих та вбудовано-

прибудованих приміщеннях житлового 

будинку повинні проектуватися згідно з 

ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-9, 

ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, 

ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-18, ДБН В.2.2-23,  

ДБН В.2.2-25,  ДБН В.2.2-26,  ДБН В.2.2-

28, ДБН В.2.2-40,  ВБН В.2.2-ЦЗН. У разі 

змінення функції цих приміщень необхід-

но розробляти проект щодо їх відповіднос-

ті до нового призначення згідно з вимога-

ми ДБН А.2.2-3. 

Перше речення доповнити посиланням на: «ДБН 

В.2.2-20». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнення кількості 

нормативних актів 

щодо проектування 

вбудованих  та вбудо-

вано-прибудованих 

приміщень громадсь-

кого призначення 

42.  Пункт 5.43 Вбудовано-прибудовані або 

вбудовані у житлові будинки (крім будинків 

V ступеня вогнестійкості) приміщення гро-

мадського призначення повинні бути відо-

кремлені від житлової частини будинків про-

типожежними перегородками 1-го типу та 

протипожежними перекриттями 3-го типу 

без прорізів і мати окремі шляхи евакуації, 

ізольовані від житлової частини будинку. 

Зазначені перегородки та перекриття, що 

відокремлюють такі приміщення у гуртожит-

ках і житлових будинках для осіб літнього 

віку та осіб з інвалідністю, можуть мати про-

різи з відповідним заповненням згідно з ДБН 

В.1.1-7.  

Викласти у новій редакції: 

«Вбудовані і вбудовано-прибудовані приміщення 

громадського призначення повинні мати окремі 

шляхи евакуації, ізольовані від житлової частини 

будинку. 

Не допускається обслуговування системами про-

тидимного захисту житлової частини вбудовано-

прибудованих приміщень громадського призначен-

ня». 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

Редагування та уточ-

нення змісту положен-

ня п.5.43 

43.  Пункт 5.44 Несучі конструкції суміще-

ного покриття вбудовано-прибудованої 

частини житлового будинку повинні мати 

вогнестійкість не менше RE 45 (для плит, 

настилів, прогонів) і не менше R 45 (для 

Викласти в новій редакції: 

«Конструкції суміщеного покриття стилобату по-

винні мати клас вогнестійкості не менше класу вог-

нестійкості міжповерхового перекриття будинку з 

межею поширення вогню М0». 

- « - 

 

Редагування та уточ-

нення змісту положен-

ня п.5.44 
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балок, ферм, арок, рам), а також групу за 

межею поширення вогню М0. 
 

44.  Пункт 5.47 Висота приміщень, розташо-

ваних у підземних, підвальних і цокольних 

поверхах, не призначених для розміщення в 

них приміщень, зазначених у 5.39… 

Слова: «приміщень, зазначених у 5.39» замінити 

на: «приміщень, зазначених у 5.37». 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнення посилань 

45.  Пункт 5.50 У складі житлових будинків 

передбачаються захисні споруди цивільно-

го захисту або споруди подвійного приз-

начення згідно з вимогами Кодексу циві-

льного захисту України, ДБН В.1.2-4 та 

ДБН В 2.2-5 та ДСТУ А.2.2-7. 

Проектування захисних споруд цивіль-

ного захисту, за винятком тих, що повинні 

перебувати у постійній готовності до ви-

користання за призначенням, здійснюється 

з урахуванням використання таких споруд 

у мирний час для господарських, культур-

них і побутових потреб. 

Під час проектування захисних споруд 

цивільного захисту та споруд подвійного 

призначення враховуються вимоги ДБН 

В.2.2-40 щодо доступності та передбачен-

ня у таких спорудах не менше 10 % місць 

для осіб з інвалідністю та інших маломобі-

льних груп населення. 

 

Викласти в такій редакції: 
«У складі житлових будинків у межах території 

населеного пункту, віднесеного до відповідної групи 
з цивільного захисту, для укриття мешканців (насе-
лення), необхідно передбачати улаштування споруд 
подвійного призначення із захисними властивостями 
сховищ: 

- для населеного пункту, віднесеного до групи 
особливої важливості з цивільного захисту, класу  
А-ІІ; 

- для населеного пункту, віднесеного до інших 
відповідних груп з цивільного захисту, класу А-IV;  

- з конструктивними, планувальними та інженер-
ними рішеннями згідно з ДБН В.2.2-5. 

Під час проєктування житлових будинків в насе-
лених пунктах, не віднесених до відповідних груп з 
цивільного захисту, для укриття мешканців слід пе-
редбачати улаштування споруд подвійного призна-
чення із захисними властивостями протирадіаційних 
укриттів групи П-1, з конструктивними, плануваль-
ними та інженерними рішеннями згідно з                 
ДБН В.2.2-5». 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

Удосконалення струк-

тури положення та 

уточнення груп та кла-

су населених пунктів, 

віднесених до різних 

видів з цивільного 

захисту 

46.  Пункт 5.54. В житлових будинках елек-

трощитові, вентиляційні камери повинні 

відокремлюватись від інших приміщень 

протипожежними перегородками 1-го типу 

та протипожежними перекриттями 3-го 

типу, а двері виходів з технічних поверхів, 

виходів на покрівлю повинні бути проти-

Викласти у новій редакції: 
«У житлових будинках електрощитові, вентиля-

ційні камери повинні відокремлюватись від інших 
приміщень протипожежними перегородками 1-го 
типу та протипожежними перекриттями 3-го типу, а 
двері виходів з технічних поверхів, виходів на пок-
рівлю, горище, ніш інженерних комунікацій (крім 
шаф пожежних кран-комплектів), позаквартирних 

- « - 

 

 

 

 

 

 

Визначені додаткові 
вимоги пожежної 
безпеки при проєк-
туванні технічних і 
підсобних примі-
щень, а також огоро-
джувальні конструк-
ції електрощитових 
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пожежними 2-го типу для будинків I-II 

ступенів вогнестійкості, 3-го типу – для 

будинків інших ступенів вогнестійкості, за 

винятком V згідно з ДБН В.1.1-7. 

 

комор повинні бути протипожежними 2-го типу для 
будинків І-ІІ ступенів вогнестійкості, 3-го типу - для 
будинків інших ступенів вогнестійкості, за винятком 
V згідно з ДБН В.1.1-7. 

Огороджувальні конструкції електрощитових си-
стем протипожежного захисту будинків підвищеної 
поверховості і висотних житлових будинків повинні 
бути протипожежними з класом вогнестійкості не 
менше ніж REI (EI) 90 з протипожежними дверима 
1-го типу» 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

систем протипожеж-
ного захисту будин-
ків підвищеної пове-
рховості і висотних 
житлових будинків 

47.  Пункт 5.55. Двері виходів з технічних 

поверхів, виходів на покрівлю, а також еле-

ктрощитових, вентиляційних камер, комор 

горючих матеріалів повинні бути протипо-

жежними 2-го типу для будинків І-ІІ ступе-

нів вогнестійкості, 3-го типу – для будинків 

інших ступенів вогнестійкості, за винятком 

V згідно з ДБН В.1.1-7. 

Виключити. 

 

- « - 

 

Застаріла редакція  

пункту 

 Розділ 7 «ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ» 

 Підрозділ  «Ліфти та підіймальні пристрої» 

48.  Пункт 7.4 У житлових будинках з по-

значкою підлоги верхнього житлового 

поверху, яка перевищує на 8 м позначку 

підлоги першого поверху, рекоменду-

ється встановлювати пасажирські ліфти, 

а в разі перевищення на 12 м і більше 

від позначки підлоги першого поверху  – 

їх встановлення обов'язкове. Ліфти, їх 

обладнання, розміщення машинного та 

блочного приміщень та сходів між цими 

приміщеннями слід влаштовувати згідно 

з вимогами ДСТУ Б В.2.6-52, ДСТУ EN 

81-70.  

 

У другому реченні після словосполучення: «згідно 

з вимогами» доповнити: «ДБН В.2.2-40, ДСТУ ISO 

4190-1». 

Виключити посилання на: «ДСТУ EN 81-70». 

Доповнити новим реченням: «Щонайменше один 

ліфт у під’їзді має відповідати вимогам ДСТУ EN 

81-70». 

Доповнити новим абзацом: 

«У житлових будинках (крім одноквартирних) 

починаючи з другого поверху рекомендується влаш-

товувати пожежні ліфти згідно з ДСТУ-Н Б В.2.2-38, 

ДСТУ EN 81-72 для пересування та організації про-

ведення рятувальних робіт маломобільних груп на-

селення, в тому числі осіб з інвалідністю». 

ТК 104 

«Ліфти, еска-

латори та па-

сажирські кон-

веєри», м. Київ 

 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

Уточнені та доповне-

ні посилання на нор-

мативні акти та доку-

менти з влаштовуван-

ня ліфтів, у тому чис-

лі для пересування та 

організації проведен-

ня рятувальних робіт 

маломобільних груп 

населення  
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49.  Пункт 7.9 У будинках умовною висо-

тою понад 26,5 м, виходи із ліфтів слід 

передбачати через ліфтові холи.  Мініма-

льна ширина ліфтового холу при одноря-

дному розташуванні ліфтів повинна бути 

не менше: 1,2 м − при їх вантажопідйом-

ності 400 кг; для решти ліфтів − 1,6 м. 

При дворядному розташуванні ліфтів ши-

рина ліфтового холу повинна бути не ме-

нше ніж: 

а) 1,8 м − при встановленні ліфтів з гли-

биною кабіни менше 2100 мм; 

б) 2,5 м − при встановленні ліфтів з 

глибиною кабіни 2100 мм і більше. 

 

Надати у новій редакції: 

«У будинках умовною висотою понад 26,5 м ви-

ходи із ліфтів слід передбачати через ліфтові холи. 

Мінімальна ширина ліфтового холу пасажирських 

ліфтів, виміряна від стіни до стіни і в тому ж напря-

мку, що і глибина(и) кабін(и), повинна бути:  

- при однорядному розташуванні ліфтів - дорів-

нювати глибині найбільш глибокої кабіни; ширину  

поверхових площадок слід приймати не менше ніж 

1,5 м; для групових ліфтів  кількістю чотири - не 

менше 2,4 м; 

- при дворядному розташуванні – не менше суми 

глибин двох кабін, розташованих одна навпроти од-

ної; для групових ліфтів кількістю чотири ця відс-

тань - не більше ніж 4,5 м. 

Ці розміри не враховують можливість транзитно-

го руху людей, які не користуються ліфтами». 

ТК 104 

«Ліфти, еска-

латори та па-

сажирські кон-

веєри», м. Київ 

 

Визначені та уточнені 

принципи розміщення 

та параметри ліфтових 

холів  у житлових  

будинках умовною 

висотою понад 26,5 м 

50.  Пункт 7.13 У житлових будинках з 

умовною висотою понад 47 м (16 поверхів 

та вище) слід передбачати пожежний ліфт 

вантажопідйомністю не менше 1000 кг, 

який улаштовується згідно з                

ДСТУ Н Б В.2.2-38 та відповідає нормам 

безпеки ДСТУ EN 81-72. 

Доповнити новим абзацом наступного змісту: 

«Ліфтові холи пожежних ліфтів повинні бути об-

ладнані переговорними пристроями з приміщенням 

чергового персоналу (консьєрж, пожежний пост)». 

 

Інститут дер-
жавного управ-
ління та науко-
вих досліджень 
з цивільного 
захисту ДСНС 
України 
 

Надані додаткові 
умови щодо облад-
нання ліфтових холів 
пожежних ліфтів 
переговорними при-
строями з примі-
щенням чергового 
персоналу 

 Підрозділ «Опалення, вентиляція і кондиціонування» 

51.  Пункт 7.31 При централізованому теп-

лопостачанні, а також при теплопостачанні 

від дахових, вбудованих та прибудованих 

котельних установок слід застосовувати 

квартирні теплолічильники та облаштову-

вати їх відповідно до ДБН В.2.5-67. Місця 

облаштування квартирних теплолічильни-

ків повинні знаходитися поза межами квар-

тир.  

У першому реченні слова: «квартирні теплолічи-

льники» замінити на: «прилади регулювання та роз-

подільного обліку тепла».  

У другому реченні слова: «квартирних теплолічи-

льників» замінити на: «прилади регулювання та ро-

зподільного обліку тепла». 

У першому абзаці додати речення: «В умовах ре-

конструкції систем опалення житлових будинків до-

пускається влаштування приладів регулювання та 

ДП НДІБК, 

м.Київ 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнення терміноло-

гії та влаштування 

приладів регулювання 

та розподільного об-

ліку тепла в умовах 

реконструкції систем 

опалення житлових 

будинків 
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Загальнобудинковий теплолічильник 

при теплопостачанні від дахових, убудова-

них та прибудованих котельних допуска-

ється встановлювати у приміщеннях зазна-

чених котельних, які повинні відповідати 

вимогам ДБН В.2.5-77. 

розподільного обліку тепла в межах квартир». 

 

ДП НДІБК, 

м.Київ 

 Підрозділ  «Електропостачання,  електрообладнання та електроосвітлення»  

52.  Пункт 7.53 Блискавкозахист житлових 

будинків повинен бути виконаний з ураху-

ванням наявності телевізійних антен і тру-

бостояків мережі проводового мовлення 

згідно з ДСТУ Б В.2.5-38. 

Пункт 7.53. Посилання «ДСТУ Б В.2.5-38» змі-

нити на: «ДСТУ ЕN 62305-1, ДСТУ ІЕС 62305-2, 

ДСТУ ЕN 62305-3, ДСТУ ЕN 62305-4». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Оновлені посилання 

на чинні ДСТУ 

 Підрозділ  «Системи зв'язку та сигналізації» 

53.  Пункт 7.65 Блискавкозахист радіостоя-

ків ліній мережі проводового мовлення, 

щогл телеантен (у тому числі і супутнико-

вих) виконують згідно з ДСТУ Б В.2.5-38, 

ДСТУ EN 62305-1, ДСТУ EN 62305-3, 

ДСТУ EN 62305-4, ДСТУ IEC 62305-2. 

Заходи щодо вирівнювання потенціалів 

металевих частин обладнання систем зв'язку 

та сигналізації згідно з НПАОП 40.1-1.32 

визначаються комплексно для всього елект-

рообладнання будинку, а також інших мета-

левих конструкцій. 

Виключити посилання на:«ДСТУ Б В.2.5-38». 

 

- « - 

 

Виключено застарі-

лий ДСТУ 

 Розділ 8 «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» 
54.  Пункт 8.1 При проектуванні житлових 

будинків слід виконувати вимоги, викла-

дені у ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-56, ДСТУ 

EN 12101 та ДСТУ Б EN 12845. Для вбу-

дованих і вбудовано-прибудованих нежит-

лових приміщень, крім вимог зазначених 

норм, також слід дотримуватись вимог 

5.39-5.42.  

Виключити посилання на: «ДСТУ EN 12101 та 

ДСТУ EN 12845». 

 

Інститут держа-

вного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

Виключені застарілі 

ДСТУ 
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55.  Пункт 8.3 Міжквартирні ненесучі стіни 

і перегородки у будинках І ступеня вогне-

стійкості повинні мати клас вогнестійкості 

ЕІ 60, а у будинках II й III ступенів вогнес-

тійкості – ЕІ 45, групу за межею поширен-

ня вогню – М0. У будинках III ступеня 

вогнестійкості допускається передбачати 

міжквартирні перегородки групи M1. 

Міжкімнатні (шафові, збірно-розбірні, із 

дверними прорізами і розсувні) перегород-

ки в будинках усіх ступенів вогнестійкості 

допускається проектувати з горючих мате-

ріалів. 

 

Доповнити новим абзацом: 

«У місцях прилягання однієї секції житлового бу-

динку до іншої під кутом менше 180° необхідно до-

тримуватися вимог 6.13 ДБН В.1.1-7». 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

Надані додаткові 

вимоги щодо поже-

жної безпеки секцій-

них  житлових буди-

нків 

56.  Пункт 8.6. Найбільші відстані від две-

рей квартир і кімнат гуртожитків до вихо-

ду у сходову клітку або назовні слід прий-

мати за таблицею 4. 

 

Доповнити новим абзацом: 

«Евакуаційні виходи з коридору на сходові клітки 

повинні бути розосередженими. Відстань між вихо-

дами з коридору на сходові клітки визначається від-

повідно до 7.2.6 ДБН В.1.1-7 за периметром коридо-

ру». 

 

- « - Уточнює вимоги що-

до влаштування ева-

куаційних виходів з 

коридору на сходові 

клітки 

57.  Пункт 8.7. У житлових будинках кори-

дорного типу і гуртожитках коридори слід 

розділяти протипожежними перегородка-

ми на ділянки, завдовжки не більше 30 м, 

одна від одної та від торців коридорів. Ти-

пи протипожежних перегородок визнача-

ють згідно з ДБН B.1.1-7 в залежності від 

ступеня вогнестійкості будинку. 

 

Викласти у новій редакції: 

«У житлових будинках і гуртожитках загальні ко-

ридори слід розділяти протипожежними перегород-

ками на ділянки завдовжки не більше ніж 30 м одна 

від одної та від торців коридорів. Клас вогнестійкос-

ті таких протипожежних перегородок визначається 

як клас вогнестійкості загальних коридорів житло-

вого будинку. 

Під час визначення довжини ділянки коридору 

позаквартирні тамбури включають до загальної до-

вжини такої ділянки». 

 

 

- « - 

 

Доповнює вимогами  

з класу  вогнестійко-

сті протипожежних 

перегородок та ви-

значення довжини 

ділянки коридору з 

поза-квартирними  

тамбурами 
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58.  Пункт 8.9 Двері сходових кліток, там-

бурів при сходових клітках типу Н2 (див. 

8.14) і двері квартир, кімнат гуртожитків (у 

разі, коли вихід із квартири, кімнати гур-

тожитку є безпосереднім виходом до схо-

дової клітки), повинні бути глухими або з 

армованим склом, обладнані пристроєм 

для самозачинення й ущільненнями в при-

тулах. … 

 

Слово: «глухими» замінити на: «без прорізів». 

Доповнити новим абзацом: 

«У прорізах сходових кліток типів СК1, СК2 та 

сходових клітках із сходами типу С1 слід встанов-

лювати двері». 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

Уточнені та доповне-

ні вимоги до встанов-

лення дверей у прорі-

зах сходових кліток 

59.  Пункт 8.10 б)  при новому будівництві 

вихід з квартири на балкон, лоджію з су-

цільним (без прорізів) простінком завши-

ршки не менше 1,2 м між торцем балкону 

(лоджії) та прорізом, який виходить на 

балкон (лоджію), або не менше 1,6 м між 

прорізами. Ширина балкону (лоджії) по-

винна становити не менше 1,2 м. … 

Друге речення надати у наступній редакції: «Ши-

рина балкона (лоджії) повинна становити не менше 

ніж 1,5 м». 

Підпункт б) доповнити новим реченням: 

«Простінок повинен мати клас вогнестійкості не 

менше ніж EI 45. Розташування простінку і виходу 

на балкон (лоджію), необхідно передбачати парале-

льно один одному. Дозволяється розташування про-

стінку та виходу на балкон (лоджію) під кутом, за 

умов забезпечення довжини простінку не менше 4 м 

або улаштування виходу на балкон (лоджію) через 

протипожежні двері 2–го типу». 

 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

Уточнені та доповне-

ні вимоги до ширини 

балкона (лоджії) з 

врахуванням пересу-

вання осіб з інвалідні-

стю на кріслах коліс-

них та розташування 

простінку і виходу на 

балкон (лоджію) 

60.  Пункт 8.14. У житлових будинках з 

умовною висотою більше 26,5 м при зага-

льній площі квартир на поверсі 500 м
2
 і 

більше слід передбачати не менше двох 

незадимлюваних сходових кліток; не мен-

ше 50 % з них повинні бути типу Н1, реш-

ту сходових кліток допускається проекту-

вати типів Н2 або Н3, Н4. Незадимлювані 

сходові клітки у межах першого поверху 

повинні мати виходи безпосередньо назо-

Доповнити новим підпунктом: 

«- під час влаштування виходів на покрівлю пріо-

ритет потрібно віддавати влаштуванню виходів із 

сходової клітки типу Н1». 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

 

 

Наведене доповнення 

щодо влаштування 

виходів із сходової 

клітки типу Н1 
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вні: 

- вихід назовні з сходової клітки типу 

Н1 слід влаштовувати безпосередньо назо-

вні на прилеглу до будинку територію. 

Сполучення цієї сходової клітки із вести-

бюлем будинку слід влаштовувати через 

повітряну зону. Допускається заповнення 

прорізу повітряної зони сходової клітки 

типу Н1 на першому поверсі металевими 

ґратами.  

- сполучення сходових кліток типів Н2, 

Н3, Н4 з вестибюлем будинку організову-

ється згідно з вимогами ДБН В.1.1-7. 

… 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

61.  Пункт 8.15. Огородження балконів і 

лоджій у будинках заввишки три поверхи і  

більше  повинні  виконуватися  з  негорю-

чих  матеріалів. 

Не допускається влаштування ґрат і за-

склення балконів, лоджій і галерей, які ви-

користовуються як зовнішні повітряні зони 

при сходових клітках типу Н1.  

Об’ємно-планувальні рішення зовніш-

ніх повітряних зон сходових кліток типу 

Н1 повинні відповідати вимогам ДБН 

В.1.1-7 та забезпечувати безпечну евакуа-

цію по цим переходам, зокрема за рахунок 

площі відкритого прорізу не менше 2,6 м
2
, 

що розташований симетрично відносно 

виходу з поверху та входу у сходову кліт-

ку. 

 

 

 

Слова «що розташований симетрично відносно 

виходу з поверху та входу у сходову клітку» замі-

нити на: «що повинен розташовуватись  симетрично 

відносно виходу з поверху та входу у сходову клітку 

і мати довжину не менше проєктної відстані між 

осями дверей виходу з поверху та входу у сходову 

клітку». 

 

- « - 

 

Редагування вимоги 

відносно відкритого 

прорізу зовнішніх 

повітряних зон сходо-

вих кліток 



22 

1 2 3 4 5 
 

 

62.  Пункт 8.16. Видаляння диму та гарячих 

газоподібних продуктів згоряння з попо-

верхових коридорів у будинках з незадим-

люваними сходовими клітками слід перед-

бачати через спеціальні шахти з примусо-

вою витяжкою і клапанами, що улаштову-

ються на кожному поверсі із розрахунку 

одна шахта на 30 м довжини  коридору. 

… 

Перший абзац доповнити реченням: 

«Проєктування систем димо-, тепловидалення не-

обхідно  здійснювати згідно  з  ДБН В.2.5-56,  ДСТУ 

CEN/TR 12101-5 ДСТУ CEN/TR 12101-4. При цьому 

видалення диму та гарячих газоподібних продуктів 

згоряння з поповерхових коридорів у будинках з 

незадимлюваними сходовими клітками слід перед-

бачати через спеціальні шахти з примусовою витяж-

кою і клапанами, що влаштовуються на кожному 

поверсі із розрахунку одна шахта на 30 м довжини 

коридору». 

 

 

Громадська 

спілка «Асоці-

ація органів 

оцінки відпові-

дності та екс-

пертів Украї-

ни»,  м. Одеса 
 

Доповнення норма-

тивних актів та до-

кументів з проекту-

вання систем димо-, 

тепловидалення 

63.  Пункт 8.17 У житлових будинках з не-

задимлюваними сходовими клітками для 

протидимного захисту в разі пожежі пе-

редбачають підпір зовнішнього повітря у 

шахти ліфтів (20-30 Па), подаючи у верх-

ню частину кожної шахти зовнішнє повіт-

ря в об'ємі, який належить розраховувати з 

урахуванням нормативної  величини  над-

лишкового тиску згідно з ДБН В.2.5-56. 

Крім того, у будинках з протипожеж-

ними тамбур-шлюзами при пожежних ліф-

тах, у разі пожежі слід забезпечувати під-

пір зовнішнього повітря у протипожежний 

тамбур-шлюз на поверсі задимлення, по-

верхів розташованих безпосередньо над та 

під поверхом задимлення (20-30 Па) та 

підпір повітря у шахти пожежних ліфтів 

(40-50 Па) окремими системами (шахта-

ми). 

У будинках з незадимлюваними сходо-

вими клітками типів Н2, Н4 слід забезпе-

Перші три абзаци викласти у новій редакції: 

«Системи підпору повітря у ліфтові шахти, схо-

дові клітки, тамбур-шлюзи і ліфтові холи житлових 

будинків та відповідні системи скидання надлишко-

вого тиску з об’ємів, що захищаються, необхідно 

проєктувати згідно з ДБН В.2.5-56 та ДСТУ EN 

12101-6.  

Відчинення дверей протипожежних тамбур-

шлюзів пожежних ліфтів, ліфтових холів, потрібно 

передбачати у напрямку руху до ліфтів, а на першо-

му поверсі у напрямку виходу з будинку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редагування вимог 

відносно системи під-

пору повітря у ліфтові 

шахти, сходові кліт-

ки, тамбур-шлюзи і 

ліфтові холи житло-

вих будинків 
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чувати підпір зовнішнього повітря у верх-

ню зону кожного відсіку цих сходових 

кліток. Повітря, яке забезпечує підпір, слід 

подавати окремими шахтами (системами) з 

класом вогнестійкості за 8.16 цих норм. 

Вентиляційні установки підпору повітря 

і димовидаляння згідно з ДБН В.2.5-56 по-

винні бути розташовані в окремих примі-

щеннях вентиляційних камер, відгородже-

них протипожежними перегородками 1-го 

типу та перекриттями 3-го типу. Під час 

влаштування повітрозабірних  пристроїв 

системи димовидалення слід  унеможли-

вити  потрапляння продуктів горіння із 

витоків систем димовидалення до повітро-

забірних  пристроїв системи підпору чис-

того повітря. Допускається зовнішні вен-

тилятори димовидалення та витоки диму 

розміщувати у верхній частині будинку з 

викидом витяжного повітря на відстані не 

менше 10 м  по горизонталі або 6 м по вер-

тикалі від віконних прорізів та повітроза-

бірних ґрат припливних систем. Розміщу-

вати вентилятори в приміщеннях, суміж-

них з квартирами, не допускається. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кінці першого речення останнього абзацу до-

повнити словами: «або на покрівлі будинку». 
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64.  Пункт 8.19 …У будинках І-ІІІ ступенів 

вогнестійкості у підвальних, цокольних та 

підземних поверхах, а також на надземних 

поверхах до 3-го включно допускається роз-

міщувати господарські (позаквартирні) ко-

мори для мешканців будинку. При цьому 

вищезазначені поверхи повинні бути відо-

П’ятий абзац викласти у новій редакції: 

«У будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості у підва-

льних, цокольних та підземних поверхах, а також на 

надземних поверхах до 3-го включно допускається 

розміщувати господарські (позаквартирні) комори 

для мешканців будинку. При цьому вищезазначені 

поверхи повинні бути відокремлені від житлових 

- « - 

 

 

 

 

 

 

Надані доповнення до 

вимог пожежної без-

пеки у житлових бу-

динках 
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кремлені від житлових поверхів протипоже-

жними перекриттями 1-го типу (в будинках І 

і II ступенів вогнестійкості), перекриттями 3-

го типу (в будинках III ступеня вогнестійкос-

ті), мати евакуаційні виходи та вікна з прия-

мками згідно з ДБН В.1.1-7 (замість вікон з 

приямками допускається влаштування са-

мостійних системи димо- та тепловида-

лення), обладнані системами автоматично-

го пожежогасіння, адресної  пожарної сиг-

налізації згідно вимог ДБН В.2.5-56 з ви-

веденням сигналу про її спрацювання на 

об'єднаний диспетчерський пульт. 

Перегородки між господарськими ко-

морами в межах протипожежних відсіків 

допускається проектувати з ненормованою 

межею вогнестійкості та групи за межею 

поширення вогню М0. 

… 

поверхів протипожежними перекриттями 1-го типу в 

будинках І і ІІ ступенів вогнестійкості), перекриття-

ми 3-го типу (в будинках ІІІ ступеня вогнестійкості), 

мати вікна, евакуаційні виходи згідно з ДБН В.1.1-7, 

вікна з приямками розмірами 0,9 м х 1,2 м (замість 

вікон допускається влаштування самостійних систем 

димо- та тепловидалення), обладнані системами ав-

томатичного пожежогасіння, адресної пожежної си-

гналізації, системою керування евакуюванням  згід-

но з ДБН В.2.5-56 з виведенням сигналу про її спра-

цювання на об'єднаний диспетчерський пульт». 

 

Шостий абзац викласти у новій редакції: 

«Перегородки між позаквартирними коморами в 

межах протипожежних відсіків допускається проєк-

тувати з ненормованим класом вогнестійкості та 

групи за межею поширення вогню М0. Відокрем-

лення комор від загальних коридорів проходів в ме-

жах відсіку або секції потрібно передбачати проти-

пожежними перегородками з класом вогнестійкості 

ЕІ 45 і з протипожежними дверима 2-го типу». 

Доповнити новими абзацами: 

«У разі розташування комор на частині поверху, 

їх потрібно об’єднувати у протипожежні секції і ві-

докремлювати  від суміжних приміщень  протипо-

жежними перешкодами класом вогнестійкості не 

менше REI 60 (EI 60). Такі секції комор та блоки 

технічних приміщень, розташовані на одному  цоко-

льному, підвальному, підземному поверсі, повинні 

мати самостійні евакуаційні виходи згідно з ДБН 

В.1.1-7. 

Розташування вікон або вікон з приямками потрі-

бно передбачати з урахуванням обслуговування од-

ним вікном  прилеглої зони завширшки не більше  

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 
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15 м, низ вікон має знаходиться на рівні не менше 

ніж 1,7 м від підлоги комор. 

Сполучення поверхів комор між собою або з ін-

шими поверхами внутрішніми сходами не допуска-

ється. Відстань від дверей найвіддаленішої комори 

до виходу на зовні або в сходову клітку не повинна 

перевищувати 25 м. Під час розрахунку часу евакуа-

ції комор, кількість людей необхідно приймати з 

розрахунку одна людина на одну комору». 

 

 

Інститут дер-

жавного управ-

ління та науко-

вих досліджень 

з цивільного 

захисту ДСНС 

України 

 

65.  Пункт 8.22 Необхідність обладнання 

житлових будинків, а також вбудованих 

(прибудованих) нежитлових приміщень 

системами протипожежного захисту, а 

також вимоги до зазначених систем визна-

чається  згідно  з  ДБН В.2.5-56. 

У будинках з умовною висотою понад 

47 м сигнали від пожежних приймально-

контрольних приладів автоматичних уста-

новок пожежної сигналізації  слід  виводи-

ти  на  пульт  централізованого  спостере-

ження. 

 

Доповнити новими абзацами: 

«Формування командного імпульсу автоматично-

го пуску СПДЗ допускається здійснювати при спра-

цюванні  пожежних сповіщувачів, які розташовані у 

позаквартирних коридорах, холах так, щоб кожна 

точка контрольованої площі знаходилась у межах 

робочих радіусів двох пожежних сповіщувачів. 

Пошкодження кола виявлення або вилучення ав-

томатичних пожежних сповіщувачів в окремій квар-

тирі не повинно впливати на виявлення пожежної 

тривоги в інших приміщеннях. Вводи шлейфів по-

жежної сигналізації у квартири необхідно передба-

чати через комутаційні (розподільчі) коробки. 

У квартирах у двох та більше рівнів також потрі-

бно передбачати встановлення пожежних сповіщу-

вачів та світлозвукових оповіщувачів у приміщеннях 

зі сходами на кожному рівні. 

В приміщенні чергового персоналу слід передба-

чити можливість дистанційного пуску пожежних 

насосів, відкривання електрозасувок та пуску СПДЗ 

по поверхах». 

 

 

- « - 

 

Доповнення пункту 

норм вимогами з роз-

міщення пожежних 

сповіщувачів і мож-

ливісти дистанційно-

го пуску пожежних 

насосів 
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 Розділ 10 «САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ (безпека життя та здоров'я)» 

66.  Пункт 10.4. Природне освітлення по-

винні мати житлові кімнати, кухні, вхідні 

тамбури до будинків, сходові клітки і зага-

льні коридори у житлових будинках кори-

дорного типу, а також приміщення гро-

мадського призначення в гуртожитках і 

житлових будинках для осіб літнього віку і 

осіб  з інвалідністю. Відношення площі 

світлових прорізів житлових кімнат і ку-

хонь до площі підлоги цих приміщень по-

винно бути в межах від 1:5,5 до 1:8. Для 

мансардних поверхів зі світловими прорі-

зами в площині похилих огороджувальних 

конструкцій – не менше 1:10. Уточнення 

геометричних параметрів світлових прорі-

зів слід провадити на підставі розрахунку 

коефіцієнта природної освітленості згідно 

з ДБН В.2.5-28. 

Друге речення першого абзацу надати у новій ре-

дакції: 

«Відношення площі світлових прорізів житлових 

кімнат і кухонь до площі підлоги цих приміщень 

слід приймати не менше ніж 1:8». 

 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

ТОВ «АРХІ-

МАТИКА», 

м.Київ 

Редагування вимоги 

відносно верхній 

межи для площі сві-

тлопрорізів  

 Розділ 12 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» 
67.  12.1  Житлові будинки та вбудовані в 

них приміщення громадського призначен-

ня слід проектувати класом енергоефекти-

вності не нижче «С» згідно з ДБН      

В.2.6-31.  

Допускається проектувати будинок за 

вищим класом енергоефективності – «В» 

та «А» [14]. 
Огороджувальні конструкції будинку 

слід проектувати так, щоб розрахункові 
значення   величин   приведеного   опору  
теплопередачі,   визначені  з урахуванням 
теплопровідних включень згідно з ДСТУ Б 

 

Текст розділу викласти в новій редакції: 

«12.1 Житлові будинки та вбудовані в них примі-

щення громадського призначення слід проєктувати 

класом енергоефективності не нижче «С» згідно з 

ДБН В.2.6-31. 

Допускається проєктувати будинки з вищим кла-

сом енергоефективності «В» та «А». 

12.2 Системи опалення, вентиляції та кондиціону-

вання слід проєктувати згідно з ДБН В.2.5-67. 

12.3 Житлові будинки, їх системи опалення, охо-

лодження, освітлення та вентиляції мають бути за-

проєктовані  таким  чином, щоби  забезпечувалось 
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м.Київ 

Скориговані поло-

ження розділу 
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 В.2.6-189, були не менше ніж нормативні 
значення, встановлені ДБН В.2.6-31. 

12.2 Річну енергопотребу, яку встанов-
люють згідно з ДСТУ Б А.2.2-12, ДСТУ-Н 
Б А.2.2-13 для опалення для житлової час-
тини будівлі, слід відносити до кондиціо-
нованої (опалювальної) площі, м

2
, а для 

частини з убудованими громадськими 
приміщеннями сумарну річну енергопот-
ребу на опалення й охолодження відноси-
ти до кондиціонованого (опалювального) 
об’єму, м

3
. 

Нормативне значення річної питомої 
енергопотреби на опалення для житлових, 
та опалення й охолодження для громадсь-
ких частин будівлі при реконструкції 
,капітальному ремонті та технічному пере-
оснащенні будинків допускається прийма-
ти з коефіцієнтом від 1 до 1,25. 

12.3 Слід застосовувати обладнання ін-
женерних систем класом енергоефектив-
ності, за його визначеності для даного ти-
пу обладнання, не нижче «С» та не нижче 
ніж клас енергоефективності інженерної 
системи. Рекомендується застосовувати 
обладнання вищого класу енергоефектив-
ності, ніж клас енергоефективності інже-
нерної системи [13]. 

12.4 Площі вікон житлових приміщень і 
кухонь не повинні перевищувати значень, 
встановлених у 10.4. 

12.5 Системи опалення вбудованих у 
житлові будинки гаражів повинні проекту-
ватися з пристроями, які автоматично пе-
рекривають потік теплоносія за темпера-
тури зовнішнього повітря 5°С і вище. 

12.6 Встановлення дефлекторів на ви-
киді витяжних систем не допускається, 
окрім сміттєпроводів. 

12.7 Холодильні машини будинків з 

центральною системою кондиціонування 

повітря рекомендується проектувати з 

виконання основної вимоги з енергозбереження і 

енергоефективності згідно з ДБН В.1.2-11. 

12.4 Показник енергоефективності будинків під 

час їх проєктування встановлюється згідно з ДБН 

В.2.6-31, відповідно до вимог, за якими здійснюєть-

ся енергетична класифікація. 

12.5 Питоме значення показника енергоефектив-

ності, яке встановлюють згідно з ДСТУ Б А.2.2-12, 

ДСТУ-Н Б А.2.2-13 для житлової частини будинку, 

слід відносити до кондиціонованої (опалювальної) 

площі, м
2
 , а для частини з убудованими громадсь-

кими приміщеннями сумарну річну енергопотребу 

на опалення й охолодження необхідно відносити до 

кондиціонованого (опалювального) об’єму, м
3
. 

12.6 Огороджувальні конструкції будинку слід 

проєктувати так, щоб розрахункові значення вели-

чин приведеного опору теплопередачі, визначені з 

урахуванням теплопровідних включень згідно з 

ДСТУ Б В.2.6-189, були не менше ніж нормативні 

значення, встановлені ДБН В.2.6-31. 

При проєктуванні огороджувальних конструкцій 

перевіряють виконання вимог ДБН В.2.6-31 до теп-

лотехнічних показників теплоізоляційної оболонки 

житлового будинку та вбудованих громадських 

приміщень. 

12.7 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теп-

лоізоляцією слід проєктувати згідно з ДБН В.2.6-33, 

ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36. 

12.8 Конструкції покриття та дахів слід проєкту-

вати згідно з ДБН В.2.6-220. 

12.9 Теплоізоляційні, гідроізоляційні та повітроі-

золяційні матеріали, що застосовуютьсяу теплоізо-

ляційній оболонці будинків, мають відповідати ви-

могам з мінімальним терміном ефективної експлуа-

ДП НДІБК, 

м.Київ 
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пристроями, що забезпечують відведення 

теплоти конденсації холодильного агента 

до системи гарячого водопостачання. 
12.8 одноквартирних житлових будин-

ках, а також у будинках з кондиціонуван-

ням повітря при обґр рекомендується ун-

туванні слід застосовувати системи тепло-

споживання, що використовують віднов-

лювальні джерела енергії, у тому числі 

енергію навколишнього середовища, пере-

творену в теплових насосах. 

12.9 Підвищувальні насоси систем во-

допостачання житлових будинків повинні 

проектуватися з автоматикою, що забезпе-

чує зменшення споживання електроенергії 

при скороченні споживання води. 

12.10 Водопідігрівачі гарячого водопо-

стачання вбудованих нежитлових примі-

щень повинні проектуватися з пристроями, 

що автоматично перекривають потік теп-

лоносія у години неробочого часу. 

12.11 Енергоефективність та економіч-

ну оцінку при технічному та економічному 

обґрунтуванні застосовуваних джерел ви-

значають із застосуванням ДСТУ Б А.2.2-8, 

ДСТУ Б А.2.2-12, ДСТУ Б EN 15459-1, 

ДСТУ  Б А.2.2-12. 

тації згідно з ДБН В.2.6-31. 

12.10 Вибір теплоізоляційних матеріалів для уте-

плення будинків та розрахункові теплофізичні хара-

ктеристики будівельних матеріалів при проєктуванні 

слід приймати згідно з ДСТУ Б В.2.6-189 189 або у 

відповідності до протоколів випробувань згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-182. 

12.11 Слід застосовувати обладнання інженерних 

систем класом енергоефективності за його визначе-

ності для даного типу обладнання не нижче «С» та 

не нижче ніж клас енергоефективності інженерної 

системи. Рекомендується застосовувати обладнання 

вищого класу енергоефективності ніж клас  енерго-

ефективності інженерної системи». 

12.12 При проєктуванні  огороджувальних конс-

трукцій будівель класу енергоефективності «С» ре-

комендується передбачати теплоізоляційні матеріа-

ли класу енергоефективності «В» та «А», що визна-

чаються згідно ДСТУ Б В.2.6-219. 

12.13 При проєктуванні світлопрозорих огоро-

джувальних конструкцій будівель передбачають 

збірні конструктивні системи та комплекти фасадної  

телоізоляції згідно з ДБН В.2.6-33, ДСТУ-Н Б В.2.6-146. 

Для будівель класу енергоефективністі «С» реко-

мендується застосовувати світлопрозорі огороджу-

вальні конструкцій класу енергоефективності «В» та 

«А», що визначаються згідно з ДСТУ 8902. 

12.14 Енергоефективність та економічну оцінку 

при техніко-економічному обґрунтуванні визнача-

ють згідно з ДСТУ Б А.2.2-8, ДСТУ Б А.2.2-12,  

ДСТУ Б EN 15459-1,  ДСТУ-Н Б А.2.2-13». 

 

ДП НДІБК, 

м.Київ 
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 ДОДАТОК А (обов'язковий) «ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ КВАРТИРИ У БАГАТОКВАРТИРНОМУЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ І ГУРТОЖИТКУ, 

ПЛОЩІ БУДИНКУ, ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ, ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ, БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄМУ, ПОВЕРХОВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ» 
68.  Пункт А.2 Загальну площу квартир ви-

значають як суму площ усіх приміщень квар-

тири (за винятком  вхідних тамбурів в одно-

квартирних будинках), вбудованих шаф і 

літніх приміщень, підрахованих із такими 

знижувальними коефіцієнтами: 

 для балконів и терас - 0,3; 

 лоджій - 0,5; 

Площа під маршем внутрішньоквартир-

них сходів при висоті від підлоги  

до низу виступних конструкцій 1,6 м і біль-

ше включається до площі приміщень, де 

розташовані сходи. 

 

Перше речення надати у новій редакції з приміт-

кою:  

«Загальну площу квартир визначають як суму 

площ всіх опалювальних приміщень (житлових кім-

нат і приміщень підсобного призначення, які вико-

ристовують для задоволення побутових та інших 

потреб) та літніх і неопалюваних приміщень (балко-

нів, лоджій, веранд, терас, холодних комор, за виня-

тком тамбурів в одноквартирних будинках), підра-

хованих з такими знижувальними коефіцієнти для 

балконів, лоджій і терас:  для балконів і терас – 0,3; 

для лоджій – 0,5. 

Примітка. Для засклених балконів і лоджій, ве-

ранд, холодних комор приймається коефіцієнт, що 

дорівнює 1,0». 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 
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Редагування вимог 

відносно літніх і не-

опалюваних примі-

щень, засклених ба-

лконів і лоджій, ве-

ранд, холодних ко-

мор 

69.  Пункт А.9. 

Верхній технічний поверх, в якому не 

розміщені приміщення, що допускаються 

згідно з 5.38, при визначенні поверховості 

будинку не враховують. 

Третій абзац викласти у такій редакції; 

«Технічний поверх, розташований над верхнім 

поверхом, при визначенні поверховості будинку не 

враховують». 

ПАТ 

«КИЇВЗНДІЕП» 

 

Уточнення вимог 

70.  Пункт А.10. Склад обов'язкових техні-

ко-економічних показників по багато-

квартирному житловому будинку слід 

приймати відповідно до ДБН А.2.2-3. 

 

Додати друге речення: «Площу літніх приміщень 

слід підраховувати згідно з А.2». 

 

ПАТ 
«КИЇВЗНДІЕП» 
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