
3.11. Наявність додаткових інформаційних матеріалів, 
інформаційного бюлетення 

http://online.budstandart.com/ru/news/novosti-kompanii-clg-ru/21953-
informatsionnyj-byulleten-budstandart-online-vypusk-2-2020-goda.html

Інформаційний бюлетень БУДСТАНДАРТ Online. 
Випуск №2 2020 року

Шановні користувачі!
Команда БУДСТАНДАРТ продовжує вдосконалювати програму і Online 
сервіс і поспішає порадувати Вас актуальними нормативними документами 
і цікавими новинами, які сталися в другому кварталі 2020 року.
Оновлення програми ІДС БУДСТАНДАРТ, версія 3.19.0 від 03.07.2020
У новій версії ІДС БУДСТАНДАРТ 3.19.0 оптимізована функція 
завантаження та встановлення оновлень документів. Тепер поновлення 
документів встановлюються при включеному антивірусному 
ПО. Удосконалено відображення результатів пошуку документів з рубрики 
«Запитання-відповідь» і багато іншого.
Детальніше про оновлення БУДСТАНДАРТ 3.19.0 >>> >>>

Вступили в силу або були скасовані

Ознайомтеся з документами, які вступили в силу або були скасовані в 

останній час:
 Перелік документів, які вступили в чинності 1 липня 2020 року  
 Перелік документів, які скасовані 1 липня 2020 року  
 Перелік документів, які вступили в чинності 1 червня 2020 року  
 Перелік документів, які вступили в чинності 1 травня 2020 року  
 Перелік документів, які скасовані 1 травня 2020 року  

Ціноутворення в будівництві
 Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами   

України станом на 01.04.2020 року. 
Наказ Мінрегіону № 151 від 26.06.2020

 Відносно компенсації підрядної організації витрат на придбання   
засобів індивідуального захисту і дезінфікуючих засобів на об'єкті 
будівництва, пов'язаних з епідемією коронавируса COVID-19

 Про затвердження примірних форм договорів про здійснення   
технічного нагляду і про надання інженерно-консультаційних послуг в 
будівництві

 Роз'яснення Мінрегіону з питань Ціноутворення в будівництві за   
квітень, травень і червень 2020 року
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Нове в Будівництві і Проектуванні
 ДСТУ 8907: 2019 Керівництво по організації проведення експертизи   

проектної документації на будівництво
 Зміна № 1 до ДБН В.2.5-20: 2018 Газопостачання  
 План заходів щодо створення та впровадження Єдиної державної   

електронної системи в сфері будівництва
 Роз'яснення від 21.04.2020 актуальних питань перехідного періоду   

реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю 
та нагляду

 Перша черга Єдиної державної електронної системи в сфері   
будівництва

 Законопроект, спрямований на поліпшення умов проживання осіб з   
інвалідністю

 Проект зміни ДБН В.2.2-40: 2018 щодо інклюзивності будівель і споруд  

Нове в Енергетику
 Законопроект, який передбачає фінансування енергомодернізації   

підприємств
 Нові умови визначення ціни скрапленого газу  
 Зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії"  
 Для яких об'єктів проведення сертифікації енергетичної ефективності   

будівель є обов'язковим?
 ГІД 34.01.101-2009 Діючі галузеві нормативні документи з експлуатації  

та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)
 ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього   

СРСР у галузі будівництва для використання на об'єктах 
електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (за станом на 01.05.2020)

Охорона праці, Пожежна безпека та Екологія
 Нові державні стандарти України з питань пожежної безпеки  
 Уряд дозволив приймати на роботу під час карантину без попереднього  

медогляду
 На робочих місцях не здійснюється виробнича діяльність: чи потрібна   

атестація?
 Проект наказу «Про затвердження мінімальних вимог безпеки і   

здоров'я на роботі під час експлуатації ліфтів»
 Закон про інвентаризацію лісів  

Скоро з'являться в БУДСТАНДАРТ ...
 ДСТУ EN 812: 2018 Засоби індивідуального захисту   

голови. Промислові протиударні каскетці (EN 812: 2012, IDT)
 ДСТУ EN 12697-14: 2018 бітумомінеральним суміші.   Методи 

випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. 
Визначення вмісту води (EN 12697-14: 2000, IDT)
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 ДСТУ EN 12697-22: 2018 бітумомінеральним суміші.   Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. 
Колейность (EN 12697-22: 2003 + А1: 2007, IDT)

 ДСТУ EN одна тисячі вісімсот тридцять вісім: 2019   
Світлотехніка. Освітлення аварійне (EN 1838: 2013, IDT)

 ДСТУ EN 50172: 2019 Системи евакуаційного освітлення (EN 50172:   
2004, IDT)

 ДСТУ ISO 10007: 2018 Управління якістю.   Керівництва з управління 
конфігурацією (ISO 10007 діє до: 2017, IDT)

 ДСТУ 8994: 2020 Інженерне обладнання будинків і споруд.   Вузли 
обліку холодної питної води. Технічні вимоги

 ДСТУ 9003: 2020 Технологія будівництва магістральних і промислових  
трубопроводів з гнучких композитних труб. Загальні технічні вимоги

 ДСТУ EN 81-22 до: 2017 Норми безпеки до конструкції та експлуатації   
ліфтів. Ліфти для транспортування людей і вантажів.Частина 22. Ліфти 
електричні нахилені (EN 81-22 до: 2014, IDT)

 ДСТУ EN 15614 діє до: 2016 Одяг захисний для   
пожежних. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу
для гасіння пожеж на територіях з грунтово-рослинним покривом (EN 
15614: 2007, IDT)

замовлення користувачів

У квітні - червні 2020 року надійшло 3078 заявок на документи 

користувачів. В результаті за три місяці другого кварталу 2020 року в 

БУДСТАНДАРТ було додано 850 документів. Найбільш популярні з них:
 ДСТУ EN 12493: 2019 зварні сталеві баки для зрідженого нафтового   

газу. Вагон-цистерни. Конструкція і виготовлення (EN 12493: 2001, IDT)
 ДСТУ EN 61008-1: 2019 Вимикачі автоматичні, керовані   

диференціальним струмом, без вбудованого захисту від надструмів 
побутового та аналогічного призначення (ВАДС). Частина 1. Загальні 
правила (EN 61008-1: 2012, IDT; IEC 61008-1: 2010 MOD)

 ДСТУ ISO / TR 581 до: 2015 Зварюваність.   Металеві 
матеріали. Загальні положення (ISO / TR 581: 2005, IDT)

 ДСТУ EN 10217-1: 2019 Труби сталеві зварні для роботи під   
тиском. Технічні умови поставки. Частина 1. Труби з нелегованої сталі з 
властивостями при кімнатній температурі (EN 10217-1: 2019, IDT)

 ДСТУ CEN / TR 16798-16 діє до: 2017 Енергоефективність   
будівель. Вентиляція будівель. Частина 16. Роз'яснення вимог EN 16798-
15. Розрахунок систем охолодження (Модуль M4-7). Акумулювання (CEN
/ TR 16798-16 діє до: 2017, IDT)

 ДСТУ EN 62841-2-11 діє до: 2016 Інструменти ручні електромеханічні,   
переносні інструменти і газонне і садове обладнання.Безпека. Частина 2-
11. Додаткові вимоги до ручних шабельним пил (EN 62841-2-11 діє до: 
2016)
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 ДСТУ EN 12259-1: 2019 Стаціонарні системи   
пожежогасіння. Компоненти спринклерних і водорозпилювальних 
систем.Частина 1. Спринклери (EN 12259-1: 1 999 + A1: 2001, IDT)

 ДСТУ EN 1711: 2019 Неруйнівний зварних з'єднань.   Контроль 
вихрострумовий за допомогою аналізу сигналу на комплексній площині 
(EN 1711: 2000, IDT)

 ДСТУ EN ISO 17640: 2019 Неруйнівний контроль зварних   
швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролю і оцінки (EN ISO
17640: 2010 IDT; ISO 17640: 2010 IDT)

 ДСТУ EN ISO 17662: 2019 Зварювання.   Калібрування, перевірка і 
атестація обладнання для зварювання та споріднених процесів (EN ISO 
17662 до: 2016, IDT; ISO 17662 до: 2016, IDT)

 ДСТУ EN ISO 16092-3: 2019 Безпека верстатів.   Преси. Частина 3. 
Вимоги безпеки до гідравлічних пресів (EN ISO 16092-3: 2018, IDT; ISO 
16092-3 діє до: 2017, IDT)

 ДСТУ EN 10079: 2018 Вироби сталеві.   Номенклатура (EN 10079: 2007, 
IDT)

 ДСТУ EN 14476: 2018 Засоби хімічні дезінфікуючі і   
антисептики. Кількісний підвісний тест для оцінки віруцидну активності в
медичній галузі. Метод випробування та вимоги (етап 2 / крок 1) (EN 
14476 діє до: 2013 + А1 до: 2015, IDT)

оновлення документів

У другому кварталі 2020 року в нормативну базу БУДСТАНДАРТ додано 

1330 документів. 

На офіційному сайті були розміщені наступні оновлення:
 Версія бази 170 + 171 від 17.04.2020
 Версія бази 172 від 04.05.2020
 Версія бази 173 від 20.05.2020
 Версія бази 174 від 03.06.2020
 Версія бази 175 від 25.06.2020
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