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1

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей Стандарт встановлює загальні вимоги до складу та змісту
розділу з підтримання експлуатаційної придатності та надійності (ПЕПН) у
складі проектної документації на будівництво, реконструкцію, технічне
переоснащення (далі – будівництво) будівель, будинків, споруд, об'єктів
виробничого та невиробничого призначення, лінійних об’єктів інженернотранспортної інфраструктури (далі – об’єктів будівництва).
1.2 У Стандарті встановлений склад та зміст розділу ПЕПН на таких
стадіях розробки проектної документації: проект (П) (затверджувальна
частина робочого проекту (РП), робочий проект (РП), робоча документація
(Р).
1.3 Розроблення розділу ПЕПН у складі проектної документації є
рекомендованим насамперед для об’єктів будівництва III, IV, V категорій
складності (класів наслідків СС2, СС3), а для інших об’єктів – за бажанням
замовника проектної документації.
1.4 З урахуванням змісту розділу ПЕПН, як складової частини
проектної документації, власником (користувачем) об'єкта будівництва
розробляється експлуатаційна документація з підтримання робочого стану
конструктивної системи та окремих конструкцій об'єкта, систем та мереж
інженерного обладнання, систем безпеки, а також з моніторингу зовнішніх та
внутрішніх умов експлуатації протягом всього терміну використання об'єкта
за призначенням аж до його ліквідації.
1.5 Стандарт призначений для застосування при проектуванні об'єктів
будівництва юридичними та фізичними особами – суб'єктами господарської
діяльності у галузі будівництва, що діють на території України, незалежно
від форм власності.
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі документи:
Закон України від 18.01.2001 № 2245-III Про об’єкти підвищеної
небезпеки
Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV Про благоустрій населених
пунктів
Закон

України

від

17.02.2011

№

3038-VI

Про

регулювання

містобудівної діяльності
Закон України від 17.11.1993 № 3745-XII Про пожежну безпеку
Закон України від 02.10.2011 №5403-VI Кодекс цивільного захисту
Постанова КМУ

від 5 травня 1997 р. N 409 Про забезпечення

надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
Постанова

Кабінету

Міністрів

України

від

13

квітня

2011

№461Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,
затверджений
Технічний

регламент

будівельних

виробів,

будівель

і

споруд,

затверджений Постановою КМ України від 20 грудня 2006р. №1764
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє

середовище

(ОВСН)

при

проектуванні

і

будівництві

підприємств, будинків і споруд
ДБН

А.2.2-3-2014

Склад

та

зміст

проектної документації на

будівництво
ДБН Б.2.2-1-01 Містобудування. Планування і забудова населених
пунктів
ДБН В.1.1-11:2006 Будівництво в сейсмічних районах України
ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів.
Основні положення проектування
ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів
ДБН В.1.2-6-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд.
Механічний опір та стійкість
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ДБН В.1.2-7-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд.
Пожежна безпека
ДБН В.1.2-8-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека
життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища
ДБН В.1.2-9-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека
експлуатації
ДБН В.1.2-10-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист
від шуму
ДБН В.1.2-11-2008 СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки
ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
ДБН В.2.1-10-2009 Онови і фундаменти будівель та споруд
ДБН В.1.2-3:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
прДБН В.3.1-ХХ:201Х Експлуатаційна придатність будівель та споруд.
Основні положення
ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний
ремонт
ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Настанова із застосування термінів основних
вимог до будівель і споруд згідно тлумачними документами директиви ради
89/106/ЄЕС
ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів.
Основні положення
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої
документації
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності)
та категорії складності об'єктів будівництва
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2

прДСТУ-Н Б В.3.1-ХХ:201Х Обстеження технічного стану будівель та
споруд
ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та
визначення понять
Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у
разі їх виникнення, затверджені наказом МНС України від 15.05.2006 №288,
який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 липня 2006 року за
№785/116591
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті використані терміни, що означають поняття,
визначені відповідно до:
3.1. категорія складності об'єкта будівництва – Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»
3.2 техногенна безпека – Кодексу цивільного захисту
3.3 пожежна безпека - Закону України «Про пожежну безпеку»
3.4 благоустрій, об'єкти благоустрою - Закону України «Про
благоустрій населених пунктів»
3.5 потенційно небезпечний об'єкт, об'єкт підвищеної небезпеки –
Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
3.6 надзвичайна ситуація – ДСТУ 3891
3.7 категорія по вибухопожежній та пожежній небезпеки (будинку,
споруди) – ДБН В.1.1-7
3.8 будівельний об'єкт (об'єкт), обстеження об'єкта, дефект,
технічний стан об'єкта, діагностування технічного стану об'єкта,
експлуатація об'єкта, життєвий цикл об'єкта, пошкодження, моніторинг
– ДБН В.1.2-5
3.9 умови ущільненої забудови, прилеглий об'єкт, комплексна
безпека будівництва – ДБН В.1.2-11
3.10 аварія, проектна аварія, надійність будівельного об'єкта,
безпечність, власник, встановлений термін експлуатації, граничний
стан, експлуатація будівлі (споруди), навантаження, нагляд, нормальна
експлуатація будівлі (споруди), ремонт – ДБН В.1.2-14
Примітка: визначення понять наступних термінів наведені у відповідних розділах
ДБН В.1.2-14: категорії відповідальності конструкцій – 5.2.1, класи наслідків
(відповідальності) будівель і споруд – 5.1.1

3.11

безпека

об’єкта,

догляд

за

об’єктом,

експлуатаційна

документація об’єкта, експлуатаційна придатність об’єкта,

огляд

об’єкта, технічний стан об’єкта (будівельної конструкції, інженерної
системи), технічне обслуговування об’єкта – прДБН В.3.1-ХХ
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3.12 будівництво, об'єкт будівництва, будівлі, будинок, споруди,
об'єкт виробничого призначення, об'єкт невиробничого призначення,
нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, комплекс
(будова), містобудівна документація, капітальний ремонт, проектна
документація,

проектні

роботи,

стадії

проектування,

категорія

складності об'єкту будівництва – ДБН А.2.2-3
3.13 система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення, територія з ризиком прояву небезпечних природних явищ і
процесів, докритичне значення параметрів, критичне

значення

параметрів – ДБН В.1.2-3
3.14 охорона праці, безпека, ризик, виробничий ризик, безпечність
виробничого процесу, безпечні умови праці (безпека праці), вимоги
безпеки

(праці),

небезпечний

(виробничий)

чинник,

шкідливий

(виробничий) чинник, небезпечна зона, робоче місце – ДСТУ 2293
3.15

експлуатаційна

характеристика,

нормальне

технічне

обслуговування, термін експлуатації, економічно обґрунтований термін
експлуатації, вимоги до експлуатаційної характеристики, менеджмент
пожежної безпеки, прилеглі об'єкти – ДСТУ-Н Б А.1.1-81
3.16

попередження

виникнення

надзвичайної

ситуації

–

ДСТУ Б А.2.2-7
Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та
визначення позначених ними понять.
3.17 схвалення проекту – процедура встановлення відповідності
проектних рішень вихідним даним на проектування та вимогам діючих
нормативних документів.
3.18 ремонтно-профілактичні роботи – система організаційнотехнічних заходів, спрямованих на дотримання експлуатаційної придатності
та довговічності об’єкта будівництва, яка включає нагляд, обслуговування й
ремонт будівельних конструкцій, устаткування, систем та мереж інженерного
обладнання, систем безпеки.
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цьому стандарті застосовано такі познаки та скорочення:
4.1 АК – марка основного комплекту креслень «Автоматизація
комплексна» згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.2 АР – марка основного комплекту креслень «Архітектурні рішення»
згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.3 ВК – марка основного комплекту креслень «Водопровід та
каналізація» згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.4 ЕТР – марка основного комплекту креслень «Електричні рішення»
згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.5 СІО – системи інженерного обладнання
4.6 КЗ – марка основного комплекту креслень «Конструкції бетонні
(залізобетонні)» згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.7 КМ - марка основного комплекту креслень «Конструкції металеві»
згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.8 КМД - марка основного комплекту креслень «Конструкції металеві
деталізовані» згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.9 НС – надзвичайна ситуація згідно з ДСТУ 3891
4.10 ОВ – марка основного комплекту креслень «Опалення, вентиляція
та кондиціонування» згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.11 ОПН – об’єкт підвищеної небезпеки згідно з Законом України від
18.01.2001 № 2245-III Про об’єкти підвищеної небезпеки
4.11 П – стадія проектування «Проект» згідно з ДБН А.2.2-3
4.13 ПЕПН – підтримання експлуатаційної придатності та надійності
4.14 ПНО – потенційно небезпечні об'єкти згідно з Законом України
від 18.01.2001 № 2245-III Про об’єкти підвищеної небезпеки
4.15 Р – стадія проектування «Робоча документація» згідно з ДБН
А.2.2.-3
4.16 РП – стадія проектування «Робочий проект» згідно з ДБН А.2.2-3
4.17 РПР – ремонтно-профілактичні роботи
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4.18

СРВНСО

–

автоматизована

система

раннього виявлення

надзвичайних ситуацій та оповіщення згідно з ДБН В.1.2-3
4.19

ТХ

- марка

основного комплекту креслень

«Технологія

виробництва» згідно з додатком А ДСТУ Б А.2.4-4
4.20 СС2, СС3 - класи наслідків (відповідальності) будівлі або споруди
згідно з ДБН В.1.2-14
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5

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Розділ проектної документації з підтримання експлуатаційної
придатності та надійності об’єкта будівництва на стадії експлуатації (ПЕПН)
визначає комплекс інженерно-технічних рішень, спрямованих на:
а) підтримання експлуатаційних характеристик об'єкта;
б) запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
в) забезпечення захисту населення і території;
г) зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
д) створення сприятливих містобудівних умов на прилеглій території.
Проектні рішення з підтримання експлуатаційної придатності та
надійності прийнятих в експлуатацію об’єктів мають бути розраховані на
застосування на всіх етапах їх життєвого циклу.
5.2 Розділ ПЕПН має містити дані щодо проектних рішень,
призначених підтримувати запроектовані експлуатаційні властивості об’єкта,
які забезпечують дотримання основних вимог щодо:
а) механічного опору та стійкості;
б) пожежної та техногенної безпеки;
в) відсутності загрози здоров’ю або безпеці людей та шкідливого
впливу на навколишнє природне та техногенне середовище;
г) безпеки і доступності у використанні;
д) захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації;
е) енергетичної ефективності та збереження тепла.
5.3 Поданий в розділі ПЕПН обсяг інформації щодо зазначених
проектних рішень має бути достатнім для створення замовником будівництва
(власником,

користувачем

об’єкта)

експлуатаційної

документації

з

вказівками щодо раціональної та безпечної експлуатації об’єкта, виявлення
та усунення невідповідностей проектним та нормативним вимогам.
5.4 У розділі ПЕПН мають бути наведені загальні характеристики
об’єкта: клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об’єкта,
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категорії відповідальності окремих конструкцій та систем, умови їх
експлуатації, необхідна стабільність властивостей, встановлений термін
експлуатації тощо.
Мають бути визначені відповідальні конструкції та

елементи,

передбачена їх доступність для нагляду та технічного обслуговування,
вказані характеристики, умови та технічні рішення, які на розсуд
проектувальників повинні забезпечити стале та надійне функціонування
об'єкта.
5.5 Розділ ПЕПН повинен мати структурні частини, зміст яких на
розсуд проектувальника, повинен містити характеристики, вказівки або
вимоги, дотримання яких має забезпечити експлуатаційну придатність та
надійність об’єкта будівництва, по кожному розділу проектної документації
по марках основних комплектів:
а) конструктивна система та її окремі елементи (АР, АБ, КЗ, КМ,
КМД, тощо);
б) зовнішні системи та мережі інженерного обладнання (ГП, ГТ, ТР,
ЗВ, ЗК, ЗВК, ГПЗ, ЕП тощо);
в) технологічні рішення (ТХ, ТК, тощо);
г) внутрішні системи та мережі інженерного обладнання (ВК, ОВ, ТМ,
ТР, ЕМ, ЕО, СЗ, АК, тощо) ;
д) системи безпеки (ПГ, ПС, ОС, тощо) ;
е) інші розділи проектної документації згідно її складу.
5.6 Необхідність розроблення розділу ПЕПН, вихідні дані та технічні
умови оформлюються завданням на проектування.
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6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ РОЗДІЛУ ПЕПН У СКЛАДІ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО
6.1 Вихідні дані та технічні умови для розробки розділу ПЕПН
6.1.1 Згідно з положеннями ДБН А.2.2-3 збір вихідних даних та
формулювання вимог, необхідних для складання завдання на проектування в
тому числі і для проектування розділу ПЕПН, здійснюється замовником
проекту будівництва за участю проектувальника до початку виконання
проектних робіт.
6.1.2 Вихідні дані є чинними до завершення будівництва об'єкта. Зміни
до вихідних даних можуть вноситися тільки за згодою замовника.
6.1.3 Основні вихідні дані та вимоги для розроблення розділу ПЕПН,
окрім обумовлених додатком Б ДБН А.2.2-3, повинні включати такі дані:
а) показники щодо визначення класу (наслідків) відповідальності,
категорії складності об'єкта будівництва в об'ємах згідно з вимогами
ДБН В.1.2-14;
б) матеріали стосовно ідентифікації об'єкта згідно з Законом України
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», дані щодо наявності небезпечних
речовин,

що

перевищують

порогові

маси,

можливих

джерел

НС

техногенного характеру із зазначенням характеристик вражаючих факторів;
в) інформація (витяг з реєстру) про належність об'єкта до об’єктів
культурної спадщини національного або місцевого значення згідно з
Державним реєстром нерухомих пам’яток України та розміри охоронної зони
відповідно до ДБН Б.2.2-1-01;
г) матеріали інженерних вишукувань та інша інформація (матеріали
районування, оглядові дослідження) про складні інженерно-геологічні умови
у відповідності з ДБН В.2.1-10, про особливі умови території у відповідності
з ДБН В.1.1-24;
д) категорія об'єкта з цивільної оборони (цивільного захисту) згідно з
порядком віднесення об'єктів національної економіки до відповідних
категорій із цивільної оборони (цивільного захисту);
11

пр ДСТУ Н А.2.2-Х:201Х
е) підтвердження умов ущільненої забудови згідно з ДБН В.1.2-11;
ж) спеціальні вимоги замовника щодо забезпечення доступності
відповідальних конструкцій, вузлів СІО та систем безпеки для нагляду за
ними та їх технічного обслуговування;
з) технічні умови або вимоги замовника з необхідності в формуванні
служби спостереження за надійною експлуатацією об'єкта будівництва;
и) нормативний і бажаний (додатковий до нормативного) термін
експлуатації об'єкта;
к) вимоги замовника або технічні умови щодо необхідності створення
систем раннього виявлення НС та локальних систем оповіщення відповідно
до «Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх
виникнення»;
л) вимоги замовника щодо необхідності заходів із запобігання
сторонньому втручанню у діяльність об'єкта;
м) інші вимоги, які повинні бути враховані при розробленні розділу
ПЕПН.
6.2 Завдання на проектування розділу ПЕПН
6.2.1 До складу завдання на проектування розділу ПЕПН у складі
проектної документації включають дані та вимоги згідно з додатком Б
ДБН А.2.2-3, а також такі, урахування або розрахунок яких необхідні для
забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки при експлуатуванні
об'єктів будівництва, їх СІО та систем безпеки, а саме:
а) розрахункова чисельність людей, що постійно або періодично
перебувають на об'єкті та біля нього (жителів, відвідувачів, персоналу тощо);
б) нормативний або бажаний додатковий термін експлуатації;
в) можливості забезпечення обслуговування будівель та споруд, їх
СТО та систем безпеки силами замовника, або сторонніх організацій;
г) необхідність надання:
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- розрахунків чисельності обслуговуючого персоналу по окремих
складових будівлі, споруди, СІО та систем безпеки;
- даних щодо кваліфікаційного складу обслуговуючого персоналу;
- даних щодо технічного оснащення підрозділів служби експлуатації;
- вказівок щодо періодичності виконання РПР;
- переліку регламентних робіт при виконанні РПР на різних етапах
життєвого циклу будівлі або споруди, СТО та систем безпеки;
- вказівок щодо періодичності виконання капітального ремонту;
- вимог щодо розробки спеціальних заходів, зокрема, запровадження
СРВНСО та систем інструментального моніторингу.
6.3 Склад розділу ПЕПН на стадії проект (затверджувальна
частина РП)
6.3.1 Розділ ПЕПН у складі проектної документації на стадії П
(затверджувальна частина РП) розробляється на підставі завдання на
проектування, вихідних даних, а при тристадійному проектуванні – також
схваленої попередньої стадії.
6.3.2 Розділ ПЕПН складається з пояснювальної записки, яка повинна
мати такі розділи:
ж) конструктивна система та її окремі елементи (АР, АБ, КЗ, КМ,
КМД, тощо);
з) зовнішні системи та мережі інженерного обладнання (ГП, ГТ, ТР,
ЗВ, ЗК, ЗВК, ГПЗ, ЕП тощо);
и) технологічні рішення (ТХ, ТК, тощо);
к) внутрішні системи та мережі інженерного обладнання (ВК, ОВ, ТМ,
ТР, ЕМ, ЕО, СЗ, АК, тощо) ;
л) системи безпеки (ПГ, ПС, ОС, тощо) ;
м) інші розділи проектної документації згідно її складу.
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Вказані розділи мають містити такі дані.
6.3.2.а) Конструктивна система та її окремі елементи:
- клас наслідків (відповідальності) споруди;
- категорії відповідальності конструкцій споруди та їх елементів;
-

встановлений

термін

експлуатації

споруди

та

її

окремих

конструктивних елементів;
- термін першого планового обстеження;
- перелік найбільш відповідальних вузлів та елементів конструкцій з
приведенням розрахункової конструктивної схеми споруди;
-

періодичності

діагностування

технічного

стану

(візуального,

інструментального тощо) конструктивних елементів споруди;
- засоби забезпечення доступності відповідальних конструкцій для
нагляду за ними та технічного обслуговування;
- характерні зовнішні дефекти конструктивних елементів будинків та
споруд [1], при яких необхідно проводити детальне (інструментальне)
обстеження.

Вказуються

допустимі

граничні

відхилення

відповідних

параметрів;
- експлуатаційні характеристики, що використовуються в технічному
обстеженні та паспортизації технічного стану будівель і споруд;
-

характеристики

експлуатаційного

режиму

у

приміщеннях

(температурного, вологістного, хімічного, радіаційного тощо);
- засоби захисту будівельних конструкцій від зовнішніх факторів
впливу, а саме: геологічних та гідрогеологічних умов, об’єктів прилеглої
забудови,

технологічних

процесів

виробництва

(електричні,

хімічні,

вібраційні, температурні, деформаційні, радіаційні та ін.);
- загальні вимоги до застосування технологій і засобів моніторингу
суттєвих експлуатаційних характеристик стану будівельних конструкцій
споруди;
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- розрахунок чисельності служби експлуатації, служби спостереження
будівлі або споруди, їх структура, вимоги до матеріально-технічного
забезпечення та кваліфікації персоналу;
- перелік експлуатаційної документації, рекомендований для ведення
службами експлуатації;
- інші аспекти та шляхи досягнення експлуатаційної придатності,
надійності та безпеки будівельних конструкцій.
6.3.2.б) Технологічні рішення (вбудовано-прибудовані приміщення
об'єктів невиробничого призначення, об'єкти виробничого призначення):
- аналіз технологічних процесів та оцінка можливості виникнення
(аварійної) НС;
- перелік небезпечних чинників або параметрів технологічних процесів,
оцінка вірогідності їх впливу на сталу експлуатаційну придатність та
безпечність експлуатації об'єкту будівництва;
- критичні і докритичні значення таких параметрів;
- критичні і докритичні значення швидкості небезпечного змінення
таких параметрів;
- передумови виникнення НС (аварій) та сценарії їх розвитку;
- оцінка достатності заходів, що запроектовані, які перешкоджають
виникненню і розвитку НС (аварії), технічних засобів нейтралізації та
локалізації аварій;
- загальні вимоги до застосування засобів моніторингу параметрів
протікання технологічного процесу, в тому числі і автоматизованого;
- оцінка можливості застосування технологічних засобів автоматизації
для використання в системі моніторингу;
-

розрахунок

чисельності

служби

експлуатації

технологічного

обладнання, її структура, вимоги до матеріально-технічного забезпечення та
кваліфікації персоналу, термінів їх професіональної перекваліфікації тощо;
- перелік приймально-здавальної документації за вимогами відповідних
нормативних документів;
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- перелік експлуатаційної документації, рекомендованої для ведення
службами експлуатації.
6.3.2.в) Зовнішні та внутрішні системи та мережі інженерного
обладнання (орієнтовний перелік СІО надано в додатку А) та системи
безпеки:
- параметри нормального сталого функціонування;
- перелік небезпечних чинників або параметрів, оцінка вірогідності їх
впливу на безпечність експлуатації об'єкту будівництва;
- критичні і до критичні значення таких параметрів;
- критичні і до критичні значення швидкості небезпечного змінення
таких параметрів;
- передумови виникнення НС та можливих сценаріїв їх розвитку;
- оцінка достатності заходів, що запроектовані, які перешкоджають
виникненню розвитку НС (аварії), а також технічних засобів нейтралізації та
локалізації аварій;
- загальні вимоги до застосування засобів моніторингу, в тому числі і
автоматизованого, параметрів функціонування СІО та систем безпеки;
- оцінка можливості застосування засобів автоматики СІО для
використання в структурі систем безпеки;
- проектний термін експлуатації систем та окремих їх відповідальних
елементів;
- термін першого планового обстеження;
- перелік найбільш відповідальних частин СІО, систем безпеки та
засобів забезпечення доступності до цих вузлів для нагляду за ними та їх
технічному обслуговуванню;
- вказівки щодо періодичності візуальних оглядів вузлів та елементів
СІО, систем безпеки;
- перелік характерних зовнішніх дефектів конструктивних елементів
СІО,

систем

безпеки

при

яких

необхідно

проводити

детальне

(інструментальне) обстеження;
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- вказівки щодо періодичності проведення інструментальних обстежень
функціональних елементів СІО, систем безпеки, допустимі граничні
відхилення відповідних параметрів;
- експлуатаційні характеристики, що використовуються при технічному
обстеженні та паспортизації технічного стану СІО, систем безпеки;
-

характеристики

експлуатаційного

режиму

у

приміщеннях

(температурного, вологістного, хімічного, радіаційного тощо);
- перелік заходів із забезпечення експлуатаційної придатності та надійності СТО, систем безпеки впродовж їх експлуатаційного періоду життєвого
циклу:
- передбачені проектом впливи та навантаження на СІО, системи
безпеки

(технологічні,

електричні,

хімічні,

вібраційні,

температурні,

деформаційні, радіаційні та ін.), передбачені засоби захисту від них;
- заходи з підтримування конструктивної безпеки та експлуатаційних
характеристик СІО, систем безпеки на експлуатаційному етапі їх життєвого
циклу;
- загальні вимоги до застосування технологій і засобів моніторингу
суттєвих експлуатаційних характеристик СІО, систем безпеки;
- дані щодо експлуатаційних характеристик СІО, систем безпеки;
-

результати

розрахунків

чисельності

служби

експлуатації,

їх

структура, вимоги до матеріально-технічного забезпечення та кваліфікації
персоналу;
- перелік приймально-здавальної документації для кожної СІО, систем
безпеки за вимогами нормативних документів;
- перелік експлуатаційної документації для кожної СІО, систем
безпеки, рекомендованої для ведення службами експлуатації;
- дані про способи утилізації окремих елементів, складових частин,
рідин, мастил тощо, що відпрацювали свій експлуатаційний ресурс та
підлягають утилізації.
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6.3.3

За

необхідності

відповідальність
експлуатації

перелік

проектувальника

об'єкту

параметрів,

що

на

повинні контролюватися

будівництва

для

забезпечення

розсуд

та

в процесі

його

сталого

функціонування, точки контролю, докритичні та критичні значення цих
параметрів, засоби та періодичність їх контролю можуть бути надані у
вигляді окремих схем, креслень, таблиць на зразок приведених у додатку 2.
6.4 Склад розділу ПЕПН на стадії робоча документація (Р)
6.4.1 До розділу ПЕПН повинні входити робочі креслення або схеми з
необхідними вказівками щодо підтримання експлуатаційної придатності
об’єкта будівництва, з відповідними поясненнями.
По розділах проектів мають надаватись такі дані.
6.4.1.а) Конструктивна система та її окремі елементи (креслення марок
АР, АБ, КЗ, КМ, КМД, тощо);:
- відповідальні вузли, конструкції будівлі, руйнування яких може
призвести до повного або часткового порушення несучої спроможності
будівельних конструкцій об'єкта, виникненню НС;
- вузли, конструкції, до яких за необхідності запроектовані засоби
доставки

обслуговуючого

персоналу

для

проведення

діагностування

технічного стану, технічного обслуговування та ремонту;
- вузли, конструкції, які потребують застосування запобіжних заходів
захисту від негативного техногенного впливу технологічного процесу та
оточуючого середовища, а також перелік таких заходів;
- місця вірогідного встановлення технічних засобів інструментального
моніторингу стану відповідальних вузлів будівельних конструкцій;
інші вказівки (на розсуд та відповідальність проектувальника).
6.4.1.б) Технологічні рішення (креслення марок ТХ, ТК, тощо):
- технологічне обладнання, відмови якого в сталому функціонуванні
може призвести до виникнення НС;
- можливі зони ураження при виникненні НС і запобіжні зони навколо
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технологічного обладнання та мереж, які можуть представляти небезпеку
техногенного характеру;
-

рекомендовані

місця

встановлення

технічних

засобів

інструментального моніторингу стану відповідальних вузлів, конструкцій
технологічного обладнання;
- вузли, конструкції технологічного обладнання та мереж, до яких
запроектовані засоби доставки обслуговуючого персоналу для проведення
діагностування технічного стану, технічного обслуговування;
- вузли, конструкції технологічного обладнання, які потребують
застосування

запобіжних заходів захисту від негативного техногенного

впливу технологічного процесу та оточуючого середовища, та перелік таких
заходів;
- місця встановлення технічних засобів інструментального моніторингу
стану відповідальних вузлів, конструкцій технологічного обладнання та
мереж.
6.4.1.в) Зовнішні та внутрішні системи інженерного обладнання
(креслення марок ГП, ГТ,ТВ,ЗВ, ВК, ОВ, ТМ, ТР, ЕМ, ЕО, СЗ, АК, інші) та
системи безпеки (креслення марок ПГ, ПС, ОС,тощо:
- СІО, систем безпеки, відмова яких в їх сталому функціонуванні
призведе до виникнення НС;
- можливі зони ураження при виникненні НС;
- запобіжні зони навколо СІО, систем безпеки;
- місця в структурі СІО, для яких запроектовані засоби забезпечення
доступності для нагляду за відповідальними вузлами, їх технічного
обслуговування;
- місця вірогідного встановлення технічних засобів моніторингу стану
відповідальних вузлів, конструкцій СІО та систем безпеки.
6.4.2

За

необхідності

перелік

параметрів,

що

на

розсуд

та

відповідальність проектувальника для забезпечення сталого функціонування
об'єкту будівництва повинні контролюватися в процесі його експлуатації,
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точки їх контролю, докритичні та критичні значення цих параметрів, засоби
та періодичність контролю можуть бути надані у вигляді окремих схем,
креслень, таблиць на зразок приведених у додатку 2.
6.5 Склад розділу ПЕПН на стадії робочий проект (РП)
Матеріали РП згідно з положеннями ДБН А.2.2-3 є РП є інтегруючою
стадією проектування і складається з двох частин - затверджувальної та
робочої документації. Тому склад і зміст розділу ПЕПН, що відноситься до
затверджувальної частини робочого проекту, приймається відповідно до
розділу 6.3, а до робочої документації – до розділу 6.4.
6.6 Перелік техніко-економічних показників, які при виконанні
розділу ПЕПН додатково відображаються в проектних матеріалах на
стадіях проект (П) та робочий проект (РП)
6.6.1 У разі виконання у складі проектної документації для будівництва
об’єкту розділу ПЕПН до складу основних даних і техніко-економічних
показників проекту слід долучати з цього розділу такі показники:
а)

терміни

виконання

РПР

будівельних

конструкцій

об'єкту,

технологічного обладнання та мереж, СІО та систем безпеки;
б) перелік регламентних робіт при виконанні РПР на різних етапах
експлуатації об'єкту;
в) терміни виконання капітального ремонту будівельних конструкцій
об'єкту, технологічного обладнання, СІО та систем безпеки;
г) термін експлуатації будівельних конструкцій об'єкту, технологічного
обладнання та мереж, СІО та систем безпеки об'єкта в цілому;
д) розрахунковий чисельний, професійний склад служб експлуатації
будівельних конструкцій об'єкту, технологічного обладнання, СІО та систем
безпеки та їх матеріально-технічне забезпечення.
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ДОДАТОК А
(довідковий)
Таблиця А.1 - Орієнтовний перелік систем інженерного обладнання,
експлуатація яких здійснюється на об'єктах будівництва
Назва
Перелік устаткування та пристроїв
системи/устаткування
Система загального
− розподільна трансформаторна підстанція;
електропостачання
− головний розподільний щит (ввідний
розподільний пристрій 0,4 кВ);
− заземлюючий пристрій;
− вузли комерційного і технічного обліку;
− пристрої захисту і автоматики;
− пристрої компенсації реактивної потужності;
− пристрої автоматичного включення резерву;
− розподільні щити;
− силові живлячі і групові кабельні лінії;
− електро установчі вироби;
− світильники загального і аварійного освітлення;
− інші, виходячи з місцевих умов
Система гарантованого − дизель-генераторні установки;
електропостачання
− розподільні щити гарантованого
електропостачання;
− пристрої автоматичного включення резерву;
− розподільні групові кабельні лінії;
− інші, виходячи з місцевих умов
− джерела безперебійного живлення;
Система
− електро живлячі установки постійного струму;
безперебійного
− акумуляторні батареї;
електропостачання
− розподільні щити безперебійного
електропостачання;
− напівпровідникові пристрої автоматичного
включення резерву;
− розподільні групові кабельні лінії;
− інші, виходячи з місцевих умов
Система вентиляції і
− припливні вентиляційні установки;
кондиціонування
− витяжні вентиляційні установки;
повітря
− центральні кондиціонери;
− автономні кондиціонери і спліт - системи;
− прецизійні кондиціонери;
− обігрівачі повітря в приміщеннях (фанкойли);
− інші, виходячи з місцевих умов
Система
− холодильні установки (чілери);
холодопостачання
− компресорні установки;
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Система
теплопостачання

Система
водопостачання і
водовідведення

Система
протипожежного
захисту

Системи охоронного
призначення

Системи техногенної
безпеки

− теплообмінники;
− насоси;
− запірно-регулююча арматура;
− трубопроводи;
− інші, виходячи з місцевих умов
− газифіковані котельні;
− теплові пункти (система обліку тепла, вузли
комерційного обліку, теплообмінники, елеватори,
запірна і регулююча арматура, насоси);
− теплові мережі; − тепло споживаючі установки і
прилади (калорифери, радіатори, теплообмінники і
так далі);
− допоміжне устаткування (баки, насоси і так далі);
− інші, виходячи з місцевих умов
− свердловини питної, технічної води;
− внутрішній водопровід: введення в будівлю,
стояки, розводяща мережа, підведення, вузли
комерційного і технічного обліку, водорозбірна,
змішувальна, запірна і регулююча арматура;
− насосні установки, запасні і регулюючі місткості і
інші, виходячи з місцевих умов;
− водостоки, пристрої дренажу;
− трубопроводи каналізації;
− насоси, резервуари;
− очисні установки і споруди;
− інші, виходячи з місцевих умов
− автоматична система пожежогасіння;
− система пожежної сигналізації;
− система оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей;
− система димо та тепло видалення і підпору
повітря;
− система передавання тривожних сповіщень;
− диспетчеризація;
− протипожежний водопровід;
− інші, виходячи з місцевих умов
− автоматична охоронна сигналізація;
− охоронна сигналізація периметру об'єкта;
− системи теленагляду;
− системи доступу;
− системи охоронного освітлення;
− інші, виходячи з місцевих умов та рівня
небезпеки
− системи раннього виявлення надзвичайних
ситуацій;
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Устаткування, при
експлуатації якого
повинен здійснюватись
виробничий контроль
за дотриманням вимог
промислової безпеки

− системи оповіщення;
− інші, виходячи з місцевих умов та рівня
небезпеки
− устаткування, що працює під тиском більше 0,07
МПа або при температурі нагріву води більше
115°С;
- стаціонарно встановлені вантажопідіймальні
механізми в т.ч. ліфти, підйомники, траволатори,
ескалатори, будівельні крани і механізми, так далі;
− устаткування споживання природного і
зрідженого вуглеводневого газу, до складу якого
входить газове устаткування газифікованих
котелень;
− інші, виходячи з місцевих умов та рівня
небезпеки
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ДОДАТОК Б
(довідковий)
Приклади надання даних про контрольовані параметри, їх критичні і докритичні значення, місця, періодичність та засоби контролю
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