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У зв’язку з набуттям чинності та вступом в дію цілої низки нових законодавчих 

та нормативних документів, враховуючи посилення та персоніфікацію 

відповідальності за порушення технічного регламенту, будівельних норм і правил, 

Український Центр перепідготовки та навчання проводить 23 – 24 лютого 2017 року 

для проектних організацій та підприємств металургійної, хімічної, нафтохімічної, 

газової, машинобудівної, будівельної, легкої, деревообробної, харчової та 

сільськогосподарської промисловості, підприємств енергокомплексу, транспорту, 

зв’язку та комунального господарства України семінар на тему: 

"НОВЕ У ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІЙ БАЗІ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. ПІДСУМКИ 2016 РОКУ". 

У програмі семінару: 

  Зміни у законодавчо-правовій базі будівельної діяльності в Україні в 

2016 році. 

Нове у системі нормування і стандартизації в будівництві.  

Правова основа вимог безпеки в галузі  будівництва з набуттям чинності з 

10 лютого 2016 Закону України від 15 січня 2015 року  

№ 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». 

Законодавчо-нормативні засади фінансової підтримки забезпечення  

європейського рівня енергоефективності будівель і споруд. Енергоаудит 

будівель і споруд. 

Новий ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель". 

Проект Закону України «Про основні вимоги до будівель та споруд, а 

також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з 

нормами законодавства Європейського Союзу». 

Проект нового Порядку проведення обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва.  

Нечепорчук А. А., к.т.н., експерт з технічного обстеження будівель і 

споруд, дійсний член Академії будівництва України. 

  Проект ДБН «Планування і забудова територій» (на заміну ДБН 360-92**). 

Проект нової редакції ДБН В.2.2-Х-20ХХ «Житлові будинки. Основні 

положення» (на заміну: ДБН В.2.2-15-2005). 

ДСТУ Н Б В 1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та 

категорії складності об’єктів будівництва». Зміна № 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 

«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів 

будівництва». (Наказ Мінрегіону України від 12.05.2014 № 135). Досвід 

використання. 

mailto:post@ukrseminar.com


Зміни в законодавстві щодо визначення класу наслідків (відповідальності) та 

категорії складності об’єктів будівництва, що очікуються. 

Буравченко С. Г., заступник директора інституту «Укрцівільбуд» з питань 

містобудування, канд. арх. 

  Аналіз змін у нормативно-правовій базі щодо діяльності органів 

Держархбуднагляду та контролю у 2016 році. 

Зміни   в  ліцензуванні  будівельної галузі. Особливості здійснення будівельної 

діяльності в Україні. 

Представник Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 

  Загальні підстави здійснення архітектурно-будівельного нагляду Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України.  Особливості взаємовідносин 

суб'єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду. 

Визначення законодавством необхідності отримання ліцензій для 1-го та 2-гого 

класу наслідків. 

Особливості  реєстрації декларативних та дозвільних документів у  дворівневій 

системі архітектурно-будівельного нагляду і контролю. 

Особливості  проведення контролю достовірності даних поданих на 

реєстрацію декларативних та дозвільних документів у будівництві. 

Специфіка  прийняття  в  експлуатацію об'єктів 4-ої категорії складності 

органами місцевого самоврядування. 

Вплив технічної інвентаризації на процес прийняття об’єктів в експлуатацію. 

Сергієнко О.В., аспірант кафедри державотворення та права 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

  Діюча нормативна база з питань пожежної безпеки в галузі будівництва  та 

перспективи її розвитку. 

Очікувані зміни у нормативній базі протипожежної безпеки в будівництві. 

Уханський Р. В., к.т.н., заступник начальника науково-дослідного центру 

технічного регулювання УкрНДІЦЗ.  

  Проект нового  ДБН В.1.1-7-201Х "Захист від пожежі. Пожежна безпека 

об`єктів будівництва".  

Проект посібника до нового  ДБН В.1.1-7-201Х Захист від пожежі. Пожежна 

безпека об`єктів будівництва. 

Нижник В.В., к.т.н., с.н.с., начальник науково-дослідного центру технічного 

регулювання УкрНДІЦЗ. 

  Проект ДБН «Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 

обвалів. Основні положення». 

Проект ДБН В.1.1-ХХ:20ХХ «Будівлі і споруди в складних інженерно-

геологічних умовах. Загальні положення». 

Корнієнко М.В., професор  кафедри  основ і фундаментів  КНУБіА, м. Київ.  

  Новий ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд 

для визначення та оцінки їх технічного стану». 

Новий  ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва". 

Садовський В.І., к.т.н, завідуючий відділом організації будівництва НДІБВ, 

м. Київ. 



  Нові ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та 

експлуатації дахів будинків, будівель і споруд» та ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 

«Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних 

безрулонних дахів житлових та громадських будинків». 

Проект  ДБН  В.2.6-14:201Х «Покриття будинків і споруд». 

Гармаш О. І., лауреат Державної премії України,  завідувач лабораторією 

гідроізоляційних робіт НДІБВ, м. Київ. 

 

На семінар запрошуються  керівники та фахівці підрозділів з капітального 

будівництва підприємств та проектних інститутів, інженери проектувальники, 

спеціалісти по складанню кошторисів та юристи промислових підприємств та 

проектних організацій. 

Вартість участі у семінарі (за одного учасника) 3380 грн. 00 коп., без ПДВ, 

тому що ТОВ "УкрЦПН" платник єдиного податку зі ставкою 5%. 

Семінар відбудеться  23 – 24 лютого 2017 року в  м. Києві у конференц-залі  

готелю ПРЕДСЛАВА (м. Київ, вул. Предславинська, 51, станція метро "Либідська"). 

Початок семінару 23 лютого 2017 року о 9.30, реєстрація з 9.00. 

Для участі у семінарі необхідно: заповнити анкету-заявку та надіслати її до 

УкрЦПН факсом чи електронною поштою, або зареєструватись для участі у семінарі 

на сайті www.ukrseminar.com та отримати для оплати рахунок-фактуру (при 

необхідності – Договір).  

Можлива оплата на місці при умові: вартість семінару + % банку за 

перерахунок коштів. 

Зазначена сума включає: участь у семінарі, комплект нормативно-методичних 

матеріалів, консультації фахівців та  обіди. 

Кожний учасник отримає Свідоцтво про участь у семінарі. 

При участі в семінарі двох і більше представників однієї організації, – 

знижка 5%. 

При оплаті до 13 лютого 2017 року – додаткова знижка 3%. 

Увага! Семінар практичний, просимо заздалегідь надсилати ТОВ "УкрЦПН" 

факсом або електронною поштою запитання до лекторів.  

Учасники семінарів отримають акти про надання їм інформаційно-

консультаційних послуг та копію свідоцтва платника єдиного податку. 

 

Для контактів (9.00 – 18.00):  тел./факс: (044) 249-69-15,  

(044) 249-79-94. 

 

 

 

 

Директор ТОВ "УкрЦПН"        В.А.Степанов 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Для участі в семінарі: "Нове у законодавчо-нормативній базі будівельної 

діяльності в Україні. Підсумки 2016 року". 

м. Київ, 23-24 лютого 2017 року. 

 

Назва організації  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Поштова адреса ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тел._______________________________e-mail____________________________ 

Факс _____________________________ моб.______________________________ 

Контактна особа _____________________________________________________ 

Кількість учасників___________________________________________________ 

ПІБ учасників і посада ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Вкажіть документи необхідні для оплати:      рахунок,  договір, 

      інші  ____________________________________________________________ 

 

Для участі в семінарі потрібно заповнити анкету і направити на e-mail:  

post@ukrseminar.com або факсом: (044) 249-69-15, (044) 249-79-94. 
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