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1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

- наказ Мінрегіону від 09.04.2021 № 89 «Про затвердження Переліків прикладних 

науково-технічних розробок, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2021 році за 

бюджетною програмою КПКВК 2751030» 

- Договір №16-246/2021 від 25.06.2021 р. між Мінрегіоном України і Державним 

підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 

господарства». 

 

2 ТЕРМІН РОЗРОБЛЕННЯ 

початок  – червень  2021 р. 

закінчення – грудень 2021 р.  

 

3 ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Кінцевим результатом розробки є проект нової редакції ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і 

зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» (на заміну ДБН А.2.2-1-

2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд») (далі – проект нової редакції 

ДБН).   

Проектом нової редакції ДБН передбачається встановити нормативні вимоги до складу 

і змісту розділу оцінки впливів на навколишнє середовище (далі – ОВНС) проектної 

документації на будівництво об’єктів. Метою проведення оцінки впливів на навколишнє 

середовище є перевірка забезпечення дотримання  основної вимоги до будівель і споруд, 

встановленої пунктом 3 частини четвертої статті 7
2
 Закону України «Про будівельні норми»,  

щодо забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля протягом всього життєвого циклу 

об’єкта. 

При розроблені проекту нової редакції ДБН необхідно опрацювати питання щодо:  

- приведення положень ДБН у відповідність до вимог чинного законодавства та 

підзаконних нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 

«Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» (із змінами);  

- встановлення вимог до складу та змісту матеріалів (розділу) оцінки впливів на 

навколишнє середовище у складі проектної документації на будівництво;  

- запровадження параметричних методів оцінки впливів на навколишнє середовище 

при проектуванні і будівництві об’єктів;  

- виключення вимог, що є предметом нормативно-правових актів та зумовлюють 

корупційні ризики;  

- урахування пропозицій від юридичних і фізичних осіб до проекту нової редакції 

ДБН за результатами громадського обговорення.    

Запровадження проекту нової редакції ДБН дозволить актуалізувати нормативні вимоги 

до  складу та змісту розділу ОВНС проектної документації на будівництво об’єктів  та 

забезпечити дотримання основної вимоги до будівель і споруд, встановленої пунктом 3 

частини четвертої статті 7
2
 Закону України «Про будівельні норми»,  щодо забезпечення 

гігієни, здоров’я та захисту довкілля протягом всього життєвого циклу об’єкта. 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА НОРМУВАННЯ 

Відповідно до ДБН А.1.1-1, проект нової редакції ДБН належить до групи документів 

класу А «Організаційно-методичні документи», підкласу А.2 «Вишукування, проектування і 

територіальна діяльність», комплексу А.2.2 «Проектування».  

Проект нової редакції ДБН розробляється на заміну ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і споруд».  



Вимоги ДБН А.2.2-1-2003 розроблено на основі норм Закону України «Про екологічну 

експертизу», якій втратив чинність у зв’язку із прийняттям Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року. 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні 

засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення 

екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, 

яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів.  

Чинним Законом визначається, що вплив на довкілля – це будь-які наслідки планованої 

діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та 

їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, 

природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для 

сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-

економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.  

Пунктом 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» передбачено приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із зазначеним Законом.  

Одночасно, підпунктом 3 пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про надання будівельної продукції на ринку» Закон України «Про будівельні норми» 

доповнено статтею 7
2
, якою встановлено основні вимоги до будівель і споруд та визначено, 

що однією з цих вимог є забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля. Зазначеною 

статтею також встановлено, що дотримання цих вимог повинно бути забезпечено під час 

проектування, будівництва та експлуатації об’єктів та визначено, що основні вимоги до 

будівель і споруд конкретизуються у будівельних нормах, нормативних документах на 

конструктивні та інженерні системи. 

З огляду на вказане існує необхідність у актуалізації положень чинних державних 

будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» та 

приведенні їх  у відповідність до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Закону 

України «Про будівельні норми» шляхом розроблення проекту нової редакції ДБН. 

Розробка проекту нової редакції ДБН має відповідати вимогам ДСТУ Б А.1.1-91:2008 

«Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, 

оформлення та видання будівельних норм» та ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Система 

стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при 

розробленні будівельних норм». 

 

5 РОЗДІЛИ Й ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЮВАНІ БУДІВЕЛЬНИМИ 

НОРМАМИ 

У проекті нової редакції ДБН слід встановити сферу застосування; навести нормативні 

посилання на діючі норми і нормативні документи; встановити терміни та визначення 

позначених ними понять; навести вимоги щодо оцінки впливу на навколишнє середовище та 

вимоги щодо заходів для забезпечення відповідності стану навколишнього середовища 

нормативним вимогам. 

Попередній перелік розділів проекту нової редакції ДБН та їх орієнтовні назви 

наведено нижче:  

1. Сфера застосування 

В цьому розділі встановлюється сфера дії цих норм.  

2. Нормативні посилання 

В цьому розділі наводиться перелік діючих державних будівельних норм та 

нормативних документів, що уточнюють положення цих норм. 

3. Терміни та визначення понять  

В цьому розділі планується навести терміни і чіткі визначення з метою однозначного 

трактування та усунення перешкод. 

4. Загальні положення 



У цьому розділі планується навести основні завдання ОВНС, завдання ОВНС 

відповідно до забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля об’єктів, для яких необхідно 

провести оцінку впливу на навколишнє середовище. 

5. Склад розділу ОВНС 

У цьому розділі планується навести перелік підрозділів, які має містити розділ ОВНС 

проектної документації. 

6. Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві 

У цьому розділі планується навести вимоги щодо оцінок впливу на навколишнє 

середовище та вимоги щодо заходів для забезпечення відповідності стану навколишнього 

середовища нормативним вимогам. 

 

Під час розробки та обговорення проекту нової редакції ДБН зміст розділів може бути 

уточнено. 

 

6 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ  АКТАМИ ТА 

ДОКУМЕНТАМИ 

Необхідність виконання даної роботи обумовлена вимогами Законів України «Про 

оцінку впливу на довкілля», «Про будівельні норми», «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».   

Розробка має здійснюватися з дотриманням вимог Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 р. № 560 та Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів, затверджених наказом Мінрегіону від 16.05.2011 № 45.   

 

 

7 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні джерела інформації, які потрібно використовувати у процесі розроблення 

проекту нової редакції ДБН: 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

Закон України «Про будівельні норми»; 

Закон України «Оцінку впливу на довкілля»; 

Закон України «Про відходи»; 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»;  

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;  

Закон України «Про природно-заповідний фонд»;  

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;  

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;  

Закон України «Про звернення громадян»;  

Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР «Про Основні напрями 

державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних    ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки»;  

Постанова КМУ від 14.08.2019 № 827 «Про затвердження Порядку організації та 

проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»; 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 10.05.2002 р. № 177 «Інструкція 

про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть 

справити шкідливий вплив на здоров’я людей, стан атмосферного повітря, видів та обсягів 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря».  
 

 

 

 

 

 



8  ЕТАПИ РОБІТ І ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Зміст та назва  етапів 

Строк виконання 

(початок, завершення: 

місяць, квартал, рік) 

Етап 1. Розроблення та погодження Технічного завдання на розроблення проекту 

нової редакції ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС)». Розроблення першої редакції проекту ДБН 

А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

(ОВНС)», пояснювальна записка до неї. Оприлюднення першої редакції проекту 

ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС)» на веб-сайті (розсилання до зацікавлених організацій) для 

отримання пропозицій відповідно до додатку А Технічного завдання. Складання 

протоколу погодження пропозицій. 

Червень-жовтень 2021 

Етап 2. Розроблення другої редакції проекту ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», пояснювальна 

записка до неї. Направлення другої редакції проекту ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і 

зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» на 

погодження відповідно до додатку Б Технічного завдання. Розроблення 

остаточної редакції проекту ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС)». Розгляд остаточної редакції 

проекту ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС)» на засіданні Науково-технічної ради організації 

розробника. Направлення проекту ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів 

оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» на перевірку. 

Жовтень-листопад 2021 

Етап 3. Доопрацювання проекту ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів 

оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» за результатами перевірки. 

Подання доопрацьованого проекту ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів 

оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» до Мінрегіону для розгляду 

та затвердження. 

Листопад - грудень 2021 

 

9. Додаткові дані (підготовчі заходи щодо впровадження будівельних норм): 

Проект нової редакції ДБН розглядається на засіданні секції та схвалюються рішенням 

Науково-технічної ради Мінрегіону. 

Результати розробки подаються до Мінрегіону у наступному складі: 

- проект нової редакції ДБН, що надсилався підприємствам, установам та організаціям для 

вивчення і погодження, з пояснювальною запискою до нього та протоколом погодження позицій 

(у паперовому та електронному виді); 

- проект нової редакції ДБН, що пройшов перевірку, яка проводилася базовою організацією, 

разом з пояснювальною запискою (у паперовому та електронному виді); 

- оригінали погоджень із заінтересованими органами (у паперовому або електронному виді); 

- висновок базової організації (у паперовому або електронному виді). 

Електронні документи (крім оригіналів погоджень) надаються  українською мовою у 

форматах, що дають змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами 

(машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути 

завантажений або наданий на фізичному електронному  носії).: 

- текстова інформація – RTF, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), 

(X)HTML; 

- графічна інформація у вигляді векторної графіки – CDR, SVG, AI; 

- структуровані дані – XML, JSON, CSV, XLS(X); 

- для математичних формул - розмітка TeX або MathML (можливе використання редакторів 

KFormula, MS Equation Editor, MathType, WIRIS Editor, MathCast). 
 

 

 

 



 

Керівник розробки:  

Т.в.о. заступника директора, 

завідувач відділу благоустрою, 

озеленення населених пунктів та 

поводження з побутовими відходами 

ДП «НДКТІ МГ», науковий 

керівник, канд. техн. наук 
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Додаток А 

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ), ЯКИМ НАДСИЛАЮТЬ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ І НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 

ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС)»  

(на заміну ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд») 

 

№ Назва органу, організації 

(підприємства) 

Адреса 

1 

Український державний науково-

дослідний і проектно-вишукувальний 

інститут «УкрНДІводоканалпроект» 

02125, м. Київ, вул. Віталія 

Шимановського, 2/1 

2 
Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, корп. 2  

3 

ПАТ «Український зональний 

науково-дослідний і проектний 

інститут по цивільному будівництву» 

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26  

4 

Державне підприємство «Державний 

дорожній науково-дослідний 

інститут імені М.П. Шульгiна» 

03113, м. Київ, пр. Перемоги, 57 

5 

ТК 319 «Експертиза містобудівної та 

проектної документації на 

будівництво» 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26  

6 

Державне підприємство 

«Український науково-дослідний і 

проектний інститут цивільного 

будівництва»  

03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня 

(Голосіївський), будинок 50   

 

 

 

 

 

Керівник розробки:  

Т.в.о. заступника директора, 

завідувач відділу благоустрою, 

озеленення населених пунктів та 

поводження з побутовими 

відходами ДП «НДКТІ МГ», 

науковий керівник, канд. техн. наук 
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                                                                                                                           Додаток Б 

 

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬ ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 

ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС)»  

(на заміну ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд») 

 

№ Організація Адреса 

1 Міністерство охорони здоров'я 

України 

01601, м. Київ, вул. Грушевського,7 

2 Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій 

01601, м. Київ, вул. Гончара, 55-А 

3 Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35  

 

 

 

Керівник розробки:  

Т.в.о. заступника директора, 

завідувач відділу благоустрою, 

озеленення населених пунктів та 

поводження з побутовими 

відходами ДП «НДКТІ МГ», 

науковий керівник, канд. техн. 

наук 
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