Інформація щодо впровадження розробок завершених у 2014, 2015, 2016, 2017 роках (КПКВК 2751030)
№ з/п

Назва розробки

Результати схвалення Науково-технічною радою та результат впровадження
(Закон, акт КМУ, акт Мінрегіону, інше)

1.

Дослідження
стану
реалізації
Загальнодержавної
програми
реформування і розвитку житловокомунального господарства на 20092014 роки та підготовка пропозицій про
внесення відповідних змін та доповнень
щодо подовження терміну дії програми,
коригування
обсягів
та
джерел
фінансування, необхідних та достатніх
для виконання завдань і заходів
програми

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального
господарства Науково-технічної ради Мінрегіону (протокол № 1 від 11.07.2014), схвалено
рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 81 від 31.07.2014
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Науковотехнічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2014-2015 роках науководослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030).
Результати дослідження використані під час розроблення законів України від 22.06.2017 2119
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та від 24.06.2018 № 1875 «Про
житлово-комунальні послуги».

2.

Розроблення проекту ДБН на заміну ДБН
Наказ Мінрегіону від 24.03.2014 № 83 «Про затвердження ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні
А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для вишукування для будівництва»
будівництва»

3.

Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН А.2.2Наказ Мінрегіону від 04.06.2014 № 163 «Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст
3:2012 «Склад та зміст проектної проектної документації на будівництво»
документації на будівництво»

4.

Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН А.3.1Наказ Мінрегіону від 05.05.2016 № 115 «Про затвердження ДБН А.3.1-5-2016 «Організація
5-2009
«Організація
будівельного будівельного виробництва»
виробництва»

5.

Розроблення проекту ДСТУ «Шлак
доменний гранульований для цементного
виробництва. Технічні умови» (відповідно
до EN15167-1:2006)

Наказ Мінрегіону від 18.12.2014 № 356 «Про прийняття національного стандарту»

6.

Перегляд ДБН А.2.2-4-2003 «Положення
про авторський нагляд за будівництвом
будинків і споруд»

Наказ Мінрегіону від 31.12.2014 № 393 «Про прийняття національного стандарту»

7.

Розроблення проекту ДСТУ «Будівельна
Наказ Мінрегіону від 23.12.2014 № 370 «Про прийняття
акустика.
Оцінювання
акустичних гармонізованих з європейськими нормативними документами»

національних стандартів,

2
характеристик
будівель
за
характеристиками елементів. Частина 1 Ізоляція
повітряного
шуму
між
приміщеннями» (відповідно до EN 12354-1)

8.

Розроблення проекту ДСТУ «Навісні
Наказ Мінрегіону від 31.12.2014 № 390 «Про прийняття
фасади» (відповідно до EN 13830:2003)
гармонізованих з європейськими нормативними документами»

9.

Перегляд СНиП 3.08.01-85 «Механизация
строительного производства. Рельсовые
пути башенных кранов»

Наказ Мінрегіону від 18.12.2014 № 358 «Про прийняття національного стандарту»

10. Розроблення проекту ДСТУ «Окремо стоячі

Наказ Мінрегіону від 19.12.2014 № 361 «Про прийняття національного стандарту»

11. Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з

Наказ Мінрегіону від 12.12.2014 № 348 «ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 «Настанова з улаштування

12. Перегляд ВСН 171-84 "Инструкция по

Наказ Мінрегіону від 22.12.2014 № 366 «Про прийняття національного стандарту»

13. Перегляд Каталогу будівельних норм та

Схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 133 від 19.12.2014

14. Перегляд

Наказ Мінрегіону від 31.12.2014 № 391 «Про прийняття національного стандарту»

15. Розроблення проекту ДСТУ «Будівельна

Наказ Мінрегіону від 23.12.2014 № 370 «Про прийняття національних стандартів,

димові труби. Частина 1: Загальні вимоги»
(відповідно до EN 13084-1:2007)

національних стандартів,

влаштування антикригових електричних антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках»»
систем на покриттях будівель»
технологии сварки и контролю качества
сварных
соединений
промысловых
трубопроводов"

нормативних документів національного
Видано Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі
рівня у галузі будівництва та промисловості будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2015 року).
будівельних матеріалів України
ВСН 362-87 «Изготовление,
монтаж и испытание технологических
трубопроводов на Ру до 10 МПа»

акустика.
Оцінювання
акустичних гармонізованих з європейськими нормативними документами»
характеристик
будівель
за
характеристиками елементів. Частина 2Ізоляція
ударного
шуму
між
приміщеннями» (відповідно до EN 123542)
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1.

Дослідження законодавчих актів з питань
Результати науково-дослідної роботи розглянуто та схвалено на засіданні секції житлового
будівництва,
містобудування
та будівництва, промислової та інженерно-транспортної забудови, будівельних матеріалів і виробів
архітектури та підготовка пропозицій (протокол № 8 від 04.12.2015).
щодо їх вдосконалення
Схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 78 від 10.12.2015:
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Науковотехнічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2014-2015 роках
науково-дослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030):
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zbirnik-zakonodavchih-aktiv04.11.15.pdf
Результат впровадження.
Рекомендації щодо вдосконалення законодавства України з питань будівництва,
містобудування та архітектури, надані за результатами науково-дослідної роботи знайшли своє
відображення в діяльності центральних органів виконавчої влади та були реалізовані при
розробленні ряду нормативно-правових актів.
З метою врегулювання питання повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
державного архітектурно-будівельного контролю прийнято:
- Закон України від 09.04.2015 № 320-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та
удосконалення містобудівного законодавства” , яким серед іншого передбачено:
можливість створення органів держархбудконтролю у складі виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад;
передача на місцевий рівень повноважень з видачі та реєстрації документів, що дають право
на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурнобудівельного контролю та прийняття в експлуатацію об’єктів;
утворення системи державного нагляду за прийнятими рішеннями та можливість їх
оскарження
- постанову Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 “Деякі питання діяльності
органів державного архітектурно-будівельного контролю”, якою затверджено Примірне
положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю
З метою врегулювання питання повноважень місцевих органів влади й органів місцевого
самоврядування у сферах будівництва, архітектури та містобудування прийнято:
Закон України від 12.02.2015 № 191-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»
Законом внесено зміни до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якими
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органи місцевого самоврядування:
- уповноважено організовувати роботу, пов’язану із завершенням будівництва
багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у
разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво
- покладено на ці органи здійснення державного контролю за дотриманням договірних
зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у
будівництво багатоквартирних житлових будинків;
З метою визначення порядку прийняття в експлуатацію самочинно збудованих будинків і
споруд прийнято:
- Закон України від 13.01.2015 № 92- VIII “Про внесення зміни до Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності” щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва,
збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт”
- наказ Мінрегіону від 24.04.2015 № 79, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.05.2015 за № 547/26992,
яким затверджено Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських
(присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд
сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на
виконання будівельних робіт.
Прийнято Закон України від 22.03.2018 № 2363-VIII “Про внесення зміни до пункту 9 розділу
V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо
продовження терміну прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на
виконання будівельних робіт”.
З метою запровадження інституту саморегулівних організацій із делегуванням певних
регуляторних функцій видано та прийнято:
- наказ Мінрегіону від 16.06.2015 № 136 “Про делегування повноважень Мінрегіону щодо
проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній
організації у сфері архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації
«Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури”;
- наказ Мінрегіону від 16.06.2015 № 138 “Про делегування повноважень Мінрегіону щодо
проведення професійної атестації експертів саморегулівній організації у сфері
архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації “Асоціація експертів
будівельної галузі”;
-наказ Мінрегіону від 16.06.2015 № 137 “Про делегування повноважень Мінрегіону щодо
проведення професійної атестації інженерів-проектувальників саморегулівній організації у сфері
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архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації “Гільдія проектувальників у
будівництві”;
-наказ Мінрегіону від 18.10.2016 № 280 “Про делегування повноважень Мінрегіону щодо
проведення професійної атестації архітекторів саморегулівній організації у сфері архітектурної
діяльності - Національній спілці архітекторів України”;
-наказ від 21.03.2016 № 67 “Про реєстрацію Національної спілки архітекторів України як
саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до
відповідного державного реєстру”;
-наказ Мінрегіону від 01.03.2016 № 48 “Про утворення Комісії з питань реєстрації
саморегулівних організації у сфері архітектурної діяльності та делегування повноважень таким
організаціям”
Закон України від 17.01.2017 № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення містобудівної діяльності”,
Яким внесено зміни до Закону України “Про архітектурну діяльність”, змінами передбачено
можливість запровадження саморегулювання експертних організацій та делегування їм
відповідних повноважень.
Необхідні зміни до Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної
діяльності внесено наказом Мінрегіону № 12 від 17.01.2017 (зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 22.02.2017 за № 250/30118)
На виконання вимог Закону України від 17.01.2017 № 1817-VIII “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” прийнято
низку підзаконних актів (постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №№ 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409)
2.

Розроблення Альбому технічних рішень
Розглянуто та схвалено на засіданні секції містобудування та архітектури (протокол № 4
щодо
архітектурного
планування від 04.12.2015); схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону від 08.12.2015 № 76.
закладів тимчасового та постійного
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
перебування для інвалідів з розумовою Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Наукововідсталістю
технічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2014-2015 роках
науково-дослідних
розробок,
які
виконувались
в
межах
бюджетної
програми
КПКВК 2751030 для подальшого його використання фізичними та юридичними особами при
проектуванні, будівництві і експлуатації закладів тимчасового та постійного перебування для
інвалідів з розумовою відсталістю.

3.

Проведення
методологічного

конструктивноРозглянуто та схвалено Науково-технічною радою Мінрегіону, рішення НТР Мінрегіону № 81
аналізу показників від 10.12.2015.
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територіального
розвитку
регіонів
України та підготовка проекту доповіді
Кабінету Міністрів України про стан
реалізації Генеральної схеми планування
території України за 2014 рік

Заходами з реалізації Генеральної схеми (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002
№ 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування
території України») передбачено здійснення щорічного моніторингу за затвердженими
показниками та подання щороку Кабінету Міністрів України доповіді про стан реалізації
Генеральної схеми за попередній рік.
За результатами моніторингу Мінрегіоном подано Кабінету Міністрів України остаточну
щорічну доповідь про стан реалізації Генеральної схеми планування території України за 2014 рік
(лист Мінрегіону від 03.12.2015 № 12/20-14-3550).
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Науковотехнічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2014-2015 роках
науково-дослідних
розробок,
які
виконувались
в
межах
бюджетної
програми
КПКВК 2751030.

4.

Проведення
досліджень
щодо
Схвалено рішенням НТР Мінрегіону від 29.12.2015 № 109.
удосконалення типових вимог по
Результати використано при розробленні нової редакції Типових вимог по проектуванню та
проектуванню та обладнанню запасних обладнанню запасних пунктів управління, яка готується Департаментом з питань проектування
пунктів управління
об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку до затвердження
наказом Мінрегіону та подальшої реєстрації у Мін’юсті.

5.

Проведення
дослідження
щодо
Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального
особливості здійснення комерційного господарства (протокол № 3 від 23.12.2015), схвалено рішенням Науково-технічної ради
обліку теплової енергії та води у сфері Мінрегіону № 106 від 29.12.2015.
комунальних послуг
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Науковотехнічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2014-2015 роках науководослідних
розробок,
які
виконувались
в
межах
бюджетної
програми
КПКВК 2751030.
Результати науково-дослідної роботи використані під час розроблення законів України
від 22.06.2017 2119 «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та від
24.06.2018 № 1875 «Про житлово-комунальні послуги»

6.

Проведення
досліджень
щодо
Схвалено Науково-технічною радою Мінрегіону, Рішення НТР № 108 від 29.12.2015:
удосконалення норм експлуатаційних
Результати використано при розробленні нової редакції Норм експлуатаційних витрат на
витрат на утримання в мирний час утримання в мирний час захисних споруд позаміських запасних пунктів управління, яка готується
захисних споруд позаміських запасних до затвердження наказом Мінрегіону та подальшої реєстрації у Мін’юсті.
пунктів управління
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7.

Проведення
щомісячних
науковообґрунтованих аналітичних досліджень
та моніторингу фінансово-економічної
діяльності
підприємств
житловокомунального господарства шляхом
аналізу обов’язкової галузевої звітності

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального
господарства (протокол № 3 від 24.07.2015) схвалено рішенням Науково-технічної ради
Мінрегіону № 42 від 31.07.2015:
Результати Розробки мають важливе значення для формування політики в галузі житловокомунального господарства, забезпечують Міністерство своєчасною та достовірною інформаціє
про стан реформування та розвиток галузі, фінансово-економічний стан підприємств галузі,
рівень розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та тарифи.
На підставі проведених досліджень підготовлено та готується відповідна аналітична
інформація для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших ЦОВВ та
керівництва Мінрегіону, підготовки колегій Мінрегіону, селекторних нарад, поїздок керівництва
міністерства у регіони України розміщення інформації на веб сайті Міністерства, тощо.
Отримані результати дають змогу зробити висновки та сформулювати пропозиції стосовно
формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, внесення змін у
діючі та прийняття нових нормативно-правових актів, прийнятті оптимальних управлінських
рішень керівництвом держави та Міністерства.

8.

Проведення щомісячного моніторингу та
науково-обґрунтованих
аналітичних
досліджень
фінансово-економічного
стану суб’єктів господарювання у сфері
житлово-комунальних послуг, ризиків
щодо їх діяльності та тарифів на
житлово-комунальні послуги у розрізі
регіонів України за результатами
обов’язкової галузевої звітності

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального
господарства (протокол № 3 від 23.12.2015), схвалено рішенням Науково-технічної ради
Мінрегіону № 107 від 29.12.2015:
Результати Розробки мають важливе значення для формування політики в галузі житловокомунального господарства, забезпечують Міністерство своєчасною та достовірною інформаціє
про стан реформування та розвиток галузі, фінансово-економічний стан підприємств галузі,
рівень розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та тарифи.
На підставі проведених досліджень підготовлено та щомісячно готується відповідна
аналітична інформація для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
ЦОВВ та керівництва Мінрегіону, селекторних нарад, поїздок керівництва міністерства у регіони
України розміщення інформації на веб сайті Міністерства тощо.
Отримані результати дають змогу зробити висновки та сформулювати пропозиції стосовно
формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, внесення змін у
діючі та прийняття нових нормативно-правових актів, прийнятті оптимальних управлінських
рішень керівництвом держави та Міністерства.

9.

Проведення досліджень та підготовка
Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального
пропозицій щодо нормативно-правового господарства Науково-технічної ради Мінрегіону (протокол № 3 від 23.12.2015), схвалено
врегулювання
експлуатації рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 105 від 25.12.2015:
сміттєспалювальних заводів
Результат науково-дослідної роботи використовується місцевими органами виконавчої влади,
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суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність, пов'язану
з експлуатацією заводів зі спалювання побутових відходів.
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Науковотехнічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2014-2015 роках
науково-дослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030):
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zvit-zaklyuchniy-218-smittyespalyuvalnizavodi.pdf.
За результатами науково-дослідної роботи розроблено та прийнято наказ Мінрегіону
від 21.12.2017 № 332 «Про затвердження змін до Правил експлуатації об’єктів поводження з
побутовими відходами», зареєстрований у Мін'юсті 17.01.2018 за № 74/31526.
10. Розроблення проекту ДБН на заміну
СНиП II-35-76 "Котельные установки"

Наказ Мінрегіону від 15.09.2014 № 252 «Про затвердження ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»

Наказ Мінрегіону від 06.06.2016 № 138 «Про затвердження Зміни № 1 до ДБН В.2.4-2-2005
11. Розроблення Зміни № 1 до ДБН В.2.4-22005 «Полігони твердих побутових «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»
відходів.
Основні
положення
проектування»
проекту
державних
Наказ Мінрегіону від 08.07.2016 № 220 «Про затвердження ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова
12. Розроблення
будівельних норм на заміну ДБН В.2.6- ізоляція будівель»
31:2006 «Теплова ізоляція будівель»
Наказ Мінрегіону від 08.07.2016 № 221 «Про затвердження ДБН В.2.3-35:2016 «Мости та
13. Розроблення проекту ДБН «Мости та
труби. Дерев’янні конструкції. Правила труби. Дерев’янні конструкції. Правила проектування»
проектування»
14. Розроблення проекту ДСТУ «Вентиляція

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 358 «Про прийняття національних стандартів України»

15. Розроблення проекту ДСТУ «Вентиляція

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 358 «Про прийняття національних стандартів України»

будівель. Розрахункові методи визначення
енерговтрат від вентиляції та інфільтрації
громадських будівель» (відповідно до ЕN
15241:2007/АС:2011)
будівель. Розрахункові методи визначення
норм витрат повітря на вентиляцію будівель
з урахуванням інфільтрації» (відповідно до
EN 15242:2007)
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16. Розроблення проекту ДСТУ «Вентиляція

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 358 «Про прийняття національних стандартів України»

17. Розроблення проекту ДСТУ «Вентиляція

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 358 «Про прийняття національних стандартів України»

18. Перегляд

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 357 «Про прийняття національних стандартів України»

19. Перегляд

РТМ
36.23-93
«Сварочносборочные работы при изготовлении,
монтаже и ремонте сосудов, работающих под
давлением»

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 357 «Про прийняття національних стандартів України»

20. Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 357 «Про прийняття національних стандартів України»

21. Розроблення проекту ДСТУ «Обмерзання

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 362 Про прийняття національного стандарту України

22. Розроблення проекту ДСТУ на заміну ДБН

Наказ Мінрегіону від 25.04.2016 № 99 «Про прийняття національного стандарту України

23. Розроблення проекту ДСТУ-Н «Настанова

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 360 «Про прийняття національного стандарту України»

будівель.
Розрахунок
температури
приміщень
та
методи
визначення
навантаження й енергії для будівель з
системами кондиціонування приміщень»
(відповідно до EN 15243:2007)
будівель. Проектування та визначення
характеристик систем вентиляції житлових
будівель»
(відповідно
до
CEN/TR
14788:2006)
РТМ 36
Украины 10-91
«Инструкция по сварке трубопроводов пара
и горячей воды»

монтажу
сталевих
вертикальних
циліндричних резервуарів для зберігання
нафти і нафтопродуктів об`ємом від 100 до
50000 м3»

будівельних
конструкцій
внаслідок ДСТУ Б ISO 12494:2015 Обледеніння будівельних конструкцій внаслідок атмосферного впливу
атмосферного впливу» (відповідно до ISO (ISO 12494:2001, IDT)»
12494:2001)
362-92 «Оцінка технічного стану сталевих ДСТУ Б В.2.6-209:201Х «Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що
конструкцій виробничих будинків і споруд, експлуатуються»
що експлуатуються»
щодо складання (підготовки) договорів
підряду
на
виконання
проектновишукувальних та будівельних робіт»
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СН 277-80 «Инструкция по
Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 348 «Про прийняття національного стандарту України
изготовлению изделий из ячеистого бетона» ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015 "Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону"

24. Перегляд

проекту ДСТУ «Вироби
Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 363 «Про прийняття національних стандартів України
покрівельні листові металеві. Технічні умови ДСТУ Б EN 508-1:2015, ДСТУ Б EN 13084-6:2015»
на самонесучі матеріали зі сталі, алюмінію та
неіржавіючої сталі – Частина 1: Сталь»
(відповідно до EN 508-1:2008)

25. Розроблення

26. Розроблення проекту ДСТУ «Виконання

Наказ Мінрегіону від 23.12.2014 № 369 «Про прийняття національного стандарту,

сталевих та алюмінієвих конструкцій – гармонізованого з європейським нормативним документом»
Частина 3: Технічні вимоги до алюмінієвих
конструкцій» (відповідно до EN 1090-3:2008)

ДБН
В.2.5-22-2002 «Зовнішні
Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 365 «Про прийняття національного стандарту України
мережі гарячого водопостачання та водяного ДСТУ-Н Б В.2.5-81:2015 "Настанова з проектування, будівництва та контролю якості теплових
опалення
з
використанням
труб
зі мереж з термостійких полімерних попередньо ізольованих гнучких труб"
структурованого поліетилену з тепловою
ізоляцією зі спіненого поліетилену і
захисною
гофрованою
поліетиленовою
оболонкою»

27. Перегляд

28. Розроблення проекту ДСТУ «Проектування

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 359 «Про прийняття національного стандарту України»

29. Розроблення проекту ДСТУ «Вимоги щодо

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 366 «Про прийняття національного стандарту України»

30. Перегляд СТ СЭВ 5980-87 «Защита от

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 367 «Про прийняття національного стандарту України»

31. Розроблення проекту ДСТУ «Окремо стоячі

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 363 «Про прийняття національних стандартів України

та виконання спеціальних геотехнічних
робіт. Бурові палі» (відповідно до EN
1536:2010)
допоміжних будівельних елементів кам’яної
кладки. Частина 2. Визначення міцності
зчеплення арматури в горизонтальних швах»
(відповідно до EN 846-2:2000)
коррозии в строительстве. Конструкции
деревянные. Классификация агрессивных
сред»

димові труби. Частина 6. Сталеві прокладки ДСТУ Б EN 508-1:2015, ДСТУ Б EN 13084-6:2015»
– проектування та виконання» (відповідно до
EN 13084-6:2004)
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32. Розроблення проекту ДСТУ «Випробування

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 349 “Про прийняття національних стандартів України

33. Розроблення проекту ДСТУ «Випробування

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 349 “Про прийняття національних стандартів України

34. Розроблення проекту ДСТУ «Випробування

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 349 “Про прийняття національних стандартів України

35. Розроблення проекту ДСТУ «Випробування

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 349 “Про прийняття національних стандартів України

36. Розроблення проекту ДСТУ «Випробування

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 349 «Про прийняття національних стандартів України

механічних і фізичних характеристик ДСТУ Б EN 1097-1:2015, ДСТУ Б EN 1097-2:2015, ДСТУ Б EN 932-5:2015, ДСТУ Б EN 1367заповнювачів – Частина 1: Визначення 1:2015, ДСТУ Б EN 1744-1:2015»
стійкості до стиранності (мікроДеваль)»
(відповідно до EN 1097-1)
механічних і фізичних характеристик ДСТУ Б EN 1097-1:2015, ДСТУ Б EN 1097-2:2015, ДСТУ Б EN 932-5:2015, ДСТУ Б EN 1367заповнювачів – Частина 2: Методи 1:2015, ДСТУ Б EN 1744-1:2015»
визначення стійкості до подрібнення»
(відповідно до EN 1097-2)
загальних характеристик заповнювачів – ДСТУ Б EN 1097-1:2015, ДСТУ Б EN 1097-2:2015, ДСТУ Б EN 932-5:2015, ДСТУ Б EN 1367Частина
5:
Типове
обладнання
і 1:2015, ДСТУ Б EN 1744-1:2015»
калібрування» (відповідно до EN 932-5)
термічних
характеристик
і ДСТУ Б EN 1097-1:2015, ДСТУ Б EN 1097-2:2015, ДСТУ Б EN 932-5:2015, ДСТУ Б EN 1367атмосферостійкості заповнювачів – Частина 1:2015, ДСТУ Б EN 1744-1:2015»
1: Визначення стійкості до перемінного
заморожування і відтавання» (відповідно до
EN 1367-1)
хімічних характеристик заповнювачів – ДСТУ Б EN 1097-1:2015, ДСТУ Б EN 1097-2:2015, ДСТУ Б EN 932-5:2015, ДСТУ Б EN 1367Частина 1: Хімічний аналіз» (відповідно до 1:2015, ДСТУ Б EN 1744-1:2015»
EN 1744-1)

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 361 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б
37. Розроблення проекту ДСТУ «Опори
будівельних конструкцій. Частина 6. EN 1337-6:2015 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини
Опори, що хитаються» (відповідно до EN (EN 1337-6:2004, IDT)»
1337-6:2004)
1.

Розроблення науково обґрунтованих
Розглянуто та схвалено на засіданні секції з питань технічного регулювання у будівництві та
пропозицій щодо порядку та методики науково-технічної діяльності (протокол № 7 від 08.12.2016), схвалено рішенням Науковообрахування
індексу технічної ради від 20.12.2016 № 138.
конкурентоспроможності регіонів
Результати науково-дослідної розробки використано при підготовці проекту постанови КМУ
«Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації
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державної регіональної політики», яким затверджується порядок та методика проведення
розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів.
Затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029 «Деякі
питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики».
2.

Розроблення науково обґрунтованих
Розглянуто та схвалено на засіданні секції з питань технічного регулювання у будівництві та
пропозицій щодо порядку та методики науково-технічної діяльності (протокол № 7 від 08.12.2016), схвалено рішенням Науковообрахування
індексу
регіонального технічної ради від 12.12.2016 № 126.
людського розвитку
Результати науково-дослідної розробки використано при підготовці проекту постанови КМУ
«Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики», яким затверджується порядок та методика проведення
розрахунку індексу регіонального людського розвитку.
Затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029 «Деякі
питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики».

3.

Розроблення науково обґрунтованого
прогнозу цільових показників оцінки
результативності досягнення цілей і
завдань
Державної
стратегії
регіонального розвитку на період до 2020
року та Плану заходів з її реалізації

4.

Здійснення
моніторингу
реалізації
Розглянуто та схвалено на засіданні секції містобудування та архітектури Науково-технічної
Генеральної схеми планування території ради Мінрегіону (протокол № 9 від 13.12.2016), схвалено рішенням Науково-технічної ради
України
за 2015 рік та підготовка Мінрегіону № 140 від 21.12.2016.
щорічної доповіді Кабінету Міністрів
Заходами з реалізації Генеральної схеми (постанова Кабінету Міністрів України від
України про стан її реалізації
29.08.2002 № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему
планування території України») передбачено здійснення щорічного моніторингу за

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з питань технічного регулювання у будівництві та
науково-технічної діяльності (протокол № 7 від 08.12.2016), схвалено рішенням Науковотехнічної ради від 12.12.2016 № 127.
Результати науково-дослідної розробки використано при підготовці проекту постанови КМУ
«Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», яким
передбачено узгодження положень постанови щодо системи моніторингу та оцінки
результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року з
положеннями чинного законодавства, що діє у цій сфері, та визначення переліку щорічних
індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких вона спрямована, у тому числі у
регіональному розрізі.
Затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1089 «Про
внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
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затвердженими показниками.
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Науковотехнічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2016 році науководослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030.
За результатами моніторингу Мінрегіоном подано Кабінету Міністрів України остаточну
щорічну доповідь про стан реалізації Генеральної схеми планування території України за 2015
рік.
5.

Проведення аналізу стану водопровідноканалізаційного
господарства
та
підготовка Національної доповіді про
якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні за 2013, 2014,
2015 роки

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального
господарства Науково-технічної ради Мінрегіону (протокол № 2 від 20.12.2016), схвалено
рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 139 від 21.12.2016.
Результат науково-дослідної роботи розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності >
Будівництво та архітектура > Технічне регулювання та науково-технічний розвиток > Науковотехнічна політика > Науково-дослідні розробки > Перелік завершених у 2016 році науководослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030.
Матеріали Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання
призначені для використання в роботі органами державної влади, науковими установами та
організаціями державної та інших форм власності, громадськими організаціями, а також
своєчасного інформування громадськості стосовно зазначених питань.

6.

Розроблення Зміни № 1 ДБН А.1.1-1Наказ Мінрегіону від 04.04.2017 № 70 «Про затвердження Зміни № 1 ДБН А.1.1-1-2009
2009
«Система
стандартизації
та «Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення»
нормування у будівництві. Основні
положення»

7.

Розроблення проекту ДБН на заміну
Наказ Мінрегіону від 24.04. 2018 № 103 «Про затвердження ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та
ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги дороги населених пунктів
населених пунктів»
»

8.

Розроблення Зміни № 1 ДБН В.2.6Наказ Мінрегіону від 06.06.2017 № 140 «Про затвердження В.2.6-161:2010 «Дерев’яні
161:2010 «Дерев’яні конструкції. Основні конструкції. Основні положення»
положення»

9.

Розроблення проекту ДБН «Планування і

Наказ Мінрегіону від 23.04.2018 № 100 «Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
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забудова територій» на заміну ДБН 360- забудова територій»
92** «Планування та забудова міських і
сільських поселень», ДБН Б.2.4-1-94
«Планування і забудова сільських
поселень», ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні
плани
сільськогосподарських
підприємств»,
ДБН
Б.2.4-4-97
«Планування
та
забудова
малих
сільськогосподарських підприємств та
селянських (фермерських) господарств»,
ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, порядок
розроблення, погодження і затвердження
комплексних схем транспорту для міст
України», СНиП II-89-80* «Генеральные
планы промышленных предприятий»
10.

Розроблення
проекту
державних
Наказ Мінрегіону від 06.06.2017 № 139 «Про затвердження ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття
будівельних норм на заміну ДБН В.2.6- будинків і споруд»
14-97 «Покриття будинків і споруд»

11.

Розроблення проекту ДБН «Інженерний
Наказ Мінрегіону від 25.04.2017 № 96 «Про затвердження ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний
захист територій, будинків і споруд від захист територій, будівель і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення»
небезпечних
геологічних
процесів.
Загальні положення" на заміну ДБН
В.1.1-3-97
«Інженерний
захист
територій, будинків і споруд від зсувів і
обвалів. Основні положення»

12.

Розроблення
проекту
державних
Наказ Мінрегіону від 03.05.2017 № 101 «Про затвердження ДБН В.1.1-45:2017 «Будівлі і
будівельних норм на заміну ДБН В.1.1-5- споруди св. Складних інженерно - геологічних умовах. Загальні положення»
2000
«Будинки
та
споруди
на
підроблюваних територіях і просідаючих
ґрунтах (Частина I. Будинки і споруди на
підроблюваних територіях. Частина II.
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Будинки і споруди
ґрунтах)»

на просідаючих

13.

Розроблення
проекту
державних
Наказ Мінрегіону від 25.04.2018 № 107 «Про затвердження ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і
будівельних норм на заміну ДБН В.2.2- споруди. Заклади дошкільної освіти»
4-97
«Будинки та споруди дитячих
дошкільних закладів»

14.

Розроблення
проекту
державних
Наказ Мінрегіону від 25.04.2018 № 107 «Про затвердження ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і
будівельних норм на заміну ДБН В.2.2-3- споруди. Заклади освіти»
97 «Будинки та споруди навчальних
закладів»
перевірки
державних
Схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону від 20.12.2016 № 137.
будівельних норм, прийнятих до набрання
Результати 63 висновків перевірки використано у подальшій роботі та при підготовленні
чинності Закону України «Про будівельні Переліку розробок на створення науково-технічної продукції з нормування у сфері будівництва
норми» та підготовка 63 висновків перевірки та житлової політики, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2017 році за бюджетною
щодо подальшого перегляду СН, СНиП та програмою КПКВК 2751030
ДБН

15. Проведення

проекту
ДСТУ-Н
Наказ Мінрегіону від 01.07.2016 № 197 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б
«Дісперсноармовані
залізобетонні В.2.6-218:2016 «Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого
конструкції. Настанова з проектування та бетону»
виконання робіт»

16. Розроблення

17. Перегляд ДСТУ Б В.2.7-94:2000 (ГОСТ 4640

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 166 «Про прийняття національних стандартів»

18. Перегляд ДСТУ Б В.2.7-97:2000 (ГОСТ 9573

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 166 «Про прийняття національних стандартів»

19. Перегляд ДСТУ Б В.2.7-98:2000 (ГОСТ

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 166 «Про прийняття національних стандартів»

20. Розроблення проекту ДСТУ «Керамічна

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 170 «Про прийняття національних стандартів»

-93) «Вата мінеральна. Технічні умови»

-96) «Будівельні матеріали. Плити із
мінеральної
вати
на
синтетичному
зв'язуючому
теплоізоляційні.
Технічні
умови»
21880- 94) «Мати прошивні із мінеральної
вати теплоізоляційні. Технічні умови»
покрівельна

черепиця для

розташування

16
внапусток.
Визначення
фізичних
характеристик. Випробування геометричних
характеристик»
(відповідно
до
EN
1024:2012)

21. Перегляд

Наказ Мінрегіону від 13.06.2016 № 147 «Про прийняття національних стандартів України»

22. Розроблення проекту ДСТУ «Бетонні стінові

Наказ Мінрегіону від 01.07.2016 № 194 «Про прийняття національних стандартів»

23. Розроблення проекту ДСТУ «Стінові блоки з

Наказ Мінрегіону від 01.07.2016 № 194 «Про прийняття національних стандартів»

24. Розроблення проекту ДСТУ «Інженерний

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 184 «Про прийняття національних стандартів»

25. Розроблення проекту ДСТУ «Інженерний

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 184 «Про прийняття національних стандартів»

26. Розроблення проекту ДСТУ-Н «Настанова

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 179 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б

ДБН А.3.1-7-96 «Виробництво
бетонних і залізобетонних виробів»
блоки з заповнювачем (щільні та легкі
заповнювачі). Частина 3. Технічні умови»
(відповідно до EN 771-3:2011)
автоклавного газобетону. Частина 4. Технічні
умови» (відповідно до EN 771-4:2011)

захист територій, будинків, будівель та
споруд від підтоплення та затоплення»
захист територій, будинків, будівель та
споруд від зсувів та обвалів»

щодо інженерної підготовки територій для В.1.1-39:2016 «Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд»
будівництва»

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 180 «Про прийняття національних стандартів»

27.

Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з
проектування будинків, будівель і споруд на
підроблювальних територіях»

28.

Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з
Наказ Мінрегіону від 02.07.2016 № 214 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б
проектування будинків, будівель і споруд на В.1.1-44:2016 "Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах"
просідаючих ґрунтах»

29.

Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з
проектування будинків, будівель і споруд на
слабких ґрунтах»

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 180 «Про прийняття національних стандартів»

30.

Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з
проектування будинків, будівель і споруд на
закарстованих територіях»

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 180 «Про прийняття національних стандартів»
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31. Розроблення

проекту ДСТУ «Методи
випробувань стінових каменів. Частина 1.
Визначення міцності на стиск» (відповідно
до EN 772-1:2000)

Наказ Мінрегіону від 01.07.2016 № 194 «Про прийняття національних стандартів»

ДБН
338-92 «Проектування,
Наказ Мінрегіону від 13.06.2016 № 145 «Про прийняття національного стандарту України
улаштування та експлуатація індустріальних ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 "Настанова з проектування, улаштування та експлуатації
безрулонних дахів житлових та громадських індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків»
будинків»

32. Перегляд

33. Перегляд

ДБН А.3.1-8-96 «Проектування
підприємств по виробництву залізобетонних
виробів»

34. Перегляд ДБН В.2.6-22-2001 «Улаштування
покриттів
із
застосуванням
будівельних сумішей»

Наказ Мінрегіону від 13.06.2016 № 147 «Про прийняття національних стандартів України»
Наказ Мінрегіону від 13.06.2016 № 148 «Про прийняття національного стандарту України

сухих ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних

сумішей»

35. Розроблення проекту ДСТУ «Настанова з

Наказ Мінрегіону від 13.06.2016 № 146 «Про прийняття національного стандарту України

36. Розроблення проекту ДСТУ «Керамічна

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 162 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN

37. Розроблення проекту ДСТУ «Стінові блоки з

Наказ Мінрегіону від 01.07.2016 № 194 «Про прийняття національних стандартів»

38. Перегляд ДБН Б.2.2-2-2008 «Склад, зміст,

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 178 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б

39. Перегляд ДБН В.3.2-1-2004 «Реставраційні,

Наказ Мінрегіону від 21.06.2016 № 174 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б
«Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках
архітектури та містобудування»

улаштування та експлуатації дахів будинків, ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і
будівель і споруд»
споруд»
покрівельна черепиця для розташування 1304:2016»
внапусток. Випробування міцності на згин»
(відповідно до EN 1304:2016)
силікату кальцію. Частина 2.Технічні умови»
(відповідно до EN 771-2:2011)

порядок розроблення, погодження та В.1.1-39:2016 «Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд»
затвердження
науково-проектної
документації щодо визначення меж та
режимів використання зон охорони пам'яток
архітектури та містобудування»
консерваційні та ремонтні роботи
пам’ятках культурної спадщини»

40. Перегляд ДБН В.3.1-1-2002

«Ремонт

на В.3.2.-4:2016
і

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 182 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б
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підсилення несучих і огороджувальних В.3.1-2:2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ
будівельних
конструкцій
та
основ будівель і споруд»
промислових будинків і споруд»

41. Розроблення проекту ДСТУ «Керамічна

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 170 «Про прийняття національних стандартів»

42. Розроблення проекту ДСТУ «Проектування

Наказ Мінрегіону від 24.06.2016 № 183 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN

43. Розроблення проекту ДСТУ «Проектування

Наказ Мінрегіону від 30.12.2015 № 359 «Про прийняття національного стандарту»

44. Розроблення проекту ДСТУ «Керамічна

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 170 «Про прийняття національних стандартів»

45. Розроблення проекту ДСТУ «Керамічна

Наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 170 «Про прийняття національних стандартів»

покрівельна черепиця для розташування
внапусток.
Визначення
фізичних
характеристик. Частина 2. Випробування на
морозостійкість» (відповідно до EN )

та виконання спеціальних геотехнічних 1537:2016 Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Анкери ґрунтові (EN 1537:2013, IDT)
робіт. Грунтові анкери» (відповідно до EN
1537:1999)
та виконання спеціальних геотехнічних
робіт. Бурові палі» (відповідно до EN
1536:2010)
покрівельна черепиця для розташування
внапусток. Технічні умови на продукцію»
(відповідно до EN)
покрівельна черепиця для розташування
внапусток.
Визначення
фізичних
характеристик. Частина 1. Випробування на
герметичність» (відповідно до EN)

1.

Здійснення
моніторингу
реалізації
Розглянуто та схвалено на засіданні секції містобудування та архітектури Науково-технічної
Генеральної схеми планування території ради Мінрегіону (протокол № 11 від 25.09.2017), схвалено рішенням Науково-технічної ради
України за 2016 рік і підготовка щорічної Мінрегіону № 31 від 22.12.2017.
доповіді Кабінету Міністрів України про
За результатами моніторингу Мінрегіоном подано Кабінету Міністрів України остаточну
стан її реалізації
щорічну доповідь про стан реалізації Генеральної схеми планування території України за 2016 рік
(лист від 07.11.2017 № 12/20-14-2868)

2.

Проведення аналітичних досліджень та
Розглянуто та схвалено на засіданні секції з питань технічного регулювання у будівництві та
розроблення науково обґрунтованих науково-технічної діяльності Науково-технічної ради Мінрегіону (протокол № 4 від 04.12.2017),
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пропозицій щодо проекту Методики для схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 32 від 22.12.2017.
визначення енергетичної ефективності
За результатами науково-дослідної роботи розробляється проект наказу Мінрегіону «Про
будівель
затвердження Методики для визначення енергетичної ефективності будівель».
3.

Дослідження професійної класифікації у
будівництві,
розроблення
кваліфікаційних характеристик професій
працівників та підготовка на їх основі
змін до Випуску 64 «Будівельні,
монтажні та ремонтно - будівельні
роботи» Довідника
кваліфікаційних
характеристик професій працівників

Розглянуто та схвалено на засіданні секції організація, ціноутворення та економіка
будівництва Науково-технічної ради Мінрегіону (протокол № 3 від 06.12.2017), схвалено
рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 30 від 22.12.2017.
За результатами розробки затверджено наказ Мінрегіону від 08.08.2017 № 192 «Про внесення
змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи» чотири кваліфікаційні характеристики професій,
зокрема:
«Інженер-консультант (будівництво)»;
«Інженер з технічного нагляду (будівництво)»;
«Монтажник стельових конструкцій»;
«Монтажник інженерних систем будівель».
Зміни до Довідника введені в дію з дня набрання чинності Зміною № 6 до ДК 003:2010 – з
01.11.2017, зміна у частині кваліфікаційної характеристики професії «Інженер з технічного
нагляду (будівництво)» – з 01.10.2017.
Ці кваліфікаційні характеристики призначені для застосування будівельними організаціями
незалежно від форм власності та підпорядкування з питань управління персоналом.

4.

Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН
Наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 340 «Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.1.3-2:2010
В.1.3-2-2010 «Геодезичні роботи у «Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у
будівництві»
будівництві»

5.

Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН
Наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 338 «Про затвердження Зміни № 1 ДБН А.2.2-3:2014
А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної «Склад та зміст проектної документації на будівництво»
документації на будівництво»

6.

Розроблення
проекту
державних
Наказ Мінрегіону від 27.12. 2017 № 343 «Про затвердження ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та
будівельних норм ДБН «Склад та зміст зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних,
схеми планування території громади»
міських рад»

7.

Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН
Наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 341 «Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.5-39:2008
2.5-39:2008 «Теплові мережі»
«Теплові мережі»
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8.

Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН
Наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 339 «Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.5-77:2014
В.2.5-77:2014 «Котельні»
«Котельні»

9.

Розроблення
проекту
державних
Наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 344 «Про затвердження ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст
будівельних норм ДБН «Склад та зміст плану зонування території»
плану зонування території»

10.

Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН
Наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 345 «Про затвердження Зміни № 1 ДБН Б.1.1-14:2012
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального «Склад та зміст детального плану території»
плану територій»

