
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до першої редакції проекту Зміни №2 ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій» 

 
1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ 

НОРМ 

Розроблення Зміни будівельних норм здійснюється згідно із  наказом 

Мінрегіону від 13.05.2019 № 110 «Про затвердження Переліку нових розробок 

на створення науково - технічної продукції з нормування у сферах будівництва 

та житлової політики на 2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 2751030». 

Проект Зміна №2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» відповідає 

технічному завданню на його розроблення, затвердженому директором ДП 

«НДКТІ МГ» В.А. Кравченком. 

 
2. ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ЗМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Розроблення проекту Зміни № 2 до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій 

територій» проведено на основі положень Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів». 

Згідно з класифікацією нормативних документів у галузі будівництва 

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» відноситься до класу Б – 

містобудівні нормативні документи, підкласу Б.2 - Планування та забудова 

територій і населених пунктів.  

Застосування вимог Зміни № 2 ДБН Б.2.2-5:2011 впроваджує наступні 

завдання та призначення:  

- приведення у відповідність до нових нормативних вимог щодо 

планування рекреаційних та ландшафтних територій, врахування нових 

підходів щодо планування територій інноваційних об’єктів, зон громадської 

забудови, велосипедного та пішохідного руху, транспортно-пересадочних 

вузлів;  

- встановлення сучасних вимог при проектуванні парків, садів, скверів, 

бульварів з урахуванням потреб маломобільних груп населення, різних вікових 

груп, елементів кліматичного комфорту, просторової навігації, пішохідної та 

велосипедної інфраструктури, роздільного збирання побутових відходів, засоби 

інформаційного забезпечення, зонування території для різних груп населення, 

встановлення окремих вимог до освітлення парків;  

- планування пляжів з підвищеними екологічними вимогами та 

встановлення вимог до елементів благоустрою пляжів для маломобільних та 

різновікових груп населення;   

- встановлення нових вимог до громадських вбиральнь, застосування 



вакуумної каналізації в громадських вбиральнях; 

- використання нових типів покриття тротуарів в парках та інших 

озеленених територіях;  

- встановлення вимог при проектуванні споруд для підземних, 

напівпідземних та вакуумних контейнерів; 

- використання штучних газонів. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ 

За 7 років дії ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» були переглянуті 

один раз та в рамках дитячих майданчиках. На цей час змінились вимоги щодо 

планування територій населених пунктів, а саме введені в дію ДБН В.2.2-

40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.  

Виходячи з цього є потреба у підготовці Зміни №2 ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій». 

 

4. НАДАННЯ ЧИННОСТІ, УПРОВАДЖЕННЯ, ДАТА ПЕРШОГО 

ПЕРЕВІРЯННЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРЯННЯ ДОКУМЕНТА 

Рекомендований термін надання чинності – з 1 січня 2020, періодичність 

перевіряння – 5 років.  

 

5. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ, НОРМАТИВНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ  

Проект Зміни №2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» розроблено у 

відповідності до положень Законів України «Про будівельні норми», «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

Розробка проекту Зміни №2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» 

здійснювалася  з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель 

і споруд, ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів,  ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні 

положення. 

 

6. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

Закон України «Про будівельні норми»; 

Закон Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання 

містобудівної діяльності»; 

Закон України від 05.11.2009 № 1704-VI «Про будівельні норми»; 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; 

Закон України "Про відходи"; 



Закон України  «Про охорону культурної спадщини»;  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

Закон України «Про органи самоорганізації населення»; 

Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів 

благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Мінрегіону №154 від 

23.09.2003; 

Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного 

пункту, затверджених Наказом Мінрегіону № 310 від 27.11.2017; 

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених 

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 

року № 110; 

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417; 

Державні санітарні норми та правил утримання територій населених місць, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 

року № 145; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про 

затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних 

ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території 

історичних ареалів населених місць»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про 

затвердження Списку історичних населених місць України»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про 

затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної 

спадщини»; 

ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів;   

ДБН В.2.3-5-2017 Вулиці та дороги населених пунктів; 

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд;  

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення;  

ДБН В.2.2-13. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди; 

ДБН В.2.3-15. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів; 

ДБН В.2.5-28-2018. Природне і штучне освітлення; 

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково-проектної документації щодо 

визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та 

містобудування; 

ДСТУ 2734 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови;  



ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила 

застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху;  

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні 

технічні умови;  

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Огородження дорожнє перильного типу. Загальні 

технічні умови;  

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. 

Загальні технічні умови;  

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні 

тимчасові. Загальні технічні умови; 

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем поверхневого 

водовідведення. 

 

 

Директор державного підприємства  

«Науково-дослідний конструкторсько- 

технологічний інститут міського 

господарства», канд. техн. наук       В.А. Кравченко   

 

Керівник нормативної розробки,  

відповідальний виконавець 

завідувач відділу благоустрою,  

озеленення населених пунктів та  

поводження з побутовими відходами, 

канд. техн. наук         І. В. Сатін 

 

 
 

 

 


