
Н А К А З 
Про затвердження Зміни № 1 ДБН Б.1.1-13:2012  

"Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівні" 
Наказ від 18 листопада 2015 р. № 294 

Відповідно до законів України "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", 
постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483 "Про затвердження Положення про 
центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" і від 30 
червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення 
змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність", з метою удосконалення нормативної 
бази у будівельному комплексі України та враховуючи рішення Науково-технічної ради Мінрегіону від 02 
листопада 2015 року № 60, наказую: 

1. Затвердити Зміну № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному 
та регіональному рівні". 

2. Установити, що Зміна № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 набирає чинності з першого числа місяця, що настає 
через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний 
бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України". 

3. Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-
технічного розвитку (Барзилович Д.В.) передати до Державного підприємства "Укрархбудінформ" 
(Владіміров Є.С.), як утримувача Центрального фонду будівельних норм, Зміну № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 разом 
з її сформованою справою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року № 543 
"Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм 
та визнання їх такими, що втратили чинність". 

4. ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.): 
провести підготовку тексту Зміни № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 до оприлюднення без зміни змісту її положень; 

надати у місячний строк Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного 
регулювання та науково-технічного розвитку підготовлені до реєстрації Зміни № 1 ДБН Б.1.1-13:2012; 
забезпечити оприлюднення Зміни № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 в офіційному друкованому виданні Міністерства; 

здійснювати поширення копій друкованих текстів Зміни № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 відповідно до замовлень, 
за умови використання коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм, 
на фінансування Центрального фонду будівельних норм; 

забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 
5. Супровід Зміни № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 доручити Державному підприємству "Український державний 

науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя" (Шпилевський І.І.) як базовій 
організації з науково-технічної діяльності у будівництві за визначеним напрямом діяльності відповідно до 
наказу Мінрегіону від 03 травня 2012 року № 190. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу 
обов'язків та повноважень. 

Перший заступник Міністра  
В.А. Негода 

Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним 
виданням), носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не 

має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ    95    11-12’2015 
  



 
 

Н А К А З 

Зміна № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 
СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут 
проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя" 

РОЗРОБНИКИ: І. Шпилевський (керівник розробки), Ю. Палеха (д-р геогр.наук, науковий керівник), А. 
Економов 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 18.11.2015р. № 294 

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в 
офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" 

ТЕКСТ ЗМІНИ 
Розділ 6 "Склад та зміст схеми планування території району" 

Пункт 6.3 викласти у новій редакції: 
"6.3 Схема планування території району розробляється в одну стадію на всю територію району. З метою 

конкретизації проектних рішень схеми планування території району та/або за ініціативою відповідної 
сільської, селищної, міської ради може виконуватись схема планування території окремої частини району, 
що відповідає території сформованої територіальної громади відповідно до чинного законодавства [36]." 

Додаток "Е" (довідковий) "Бібліографія" доповнити пункт [36] Закон України "Про добровільне 
об'єднання територіальних громад". 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   96     11-12’2015 


