Про зміни в порядку
розроблення проектної
документації на
будівництво об’єктів-2019

О

станній раз Вісник Будівельника торкався цієї теми у грудні минулого
року (№ 6(9)/2018).
Однак практика, яка склалася щодо
внесення змін до Порядку розроблення проектної
документації на будівництво об’єктів (затверджений
наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 року № 45,
далі – Порядок проектування), не залишала сумнівів, що то далеко не остання публікація. Адже за

роки чинності цього акта зміни до нього вносилися
майже щорічно (виключення – 2014 та 2016 роки).
2019 рік винятком не став. Наказом Мінрегіону від 17 травня 2019 року № 112 (набрав чинності 2 липня 2019 року) внесено чергові зміни
до Порядку проектування.
Пропонуємо читачам огляд внесених змін
у звичному вже форматі порівняння з попередньою редакцією.

Нова редакція

Попередня редакція

4.2. Завдання на проектування визначає обґрунтовані
вимоги замовника до планувальних, архітектурних,
інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень (вимоги
нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в завданні
окремим пунктом).
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9. Проектна документація на будівництво об’єктів
розробляється з урахуванням вимог містобудівної
документації, вихідних даних на проектування та
дотриманням вимог законодавства, будівельних
норм, нормативно-правових актів з охорони праці,
зокрема Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках,
затверджених наказом Міністерства соціальної політики
України від 23 червня 2017 року № 1050, зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року за
№ 1111/30979, державних стандартів і правил,
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