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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

Метою дисципліни є :  

а) ознайомлення студентів з методологічними основами та принципами 

побудови структури інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, 

адекватної складному та багатоаспектному об’єкту містобудування і 

територіального планування;  

б) навчання студентів аналізу містобудівної ситуації та визначення 

основних напрямків і параметрів розвитку як окремого містобудівного об’єкту, 

так і цілісних планувальних та соціально- планувальних містобудівних утворень;    

в) навчання студентів аналізу найбільш складної та актуальної проблеми – 

упорядкуванню множини об’єктів містобудування і територіального планування : 

послідовно розглядати та визначати зміст і структуру інформації, яка необхідна 

для процесів управління містобудівним розвитком.    

 

Компетентності студентів,  

що формуються в результаті засвоєння дисципліни   
Програмні результати 

навчання 

Відповідні навчальні компетентності 

ПРН04. 

Використовувати 

сучасні статистичні 

методи, моделі, 

цифрові технології, 

спеціалізоване 

програмне 

забезпечення для 

розв’язання складних 

задач публічного 

управління та 

адміністрування. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи 

щодо впровадження електронного урядування в різних сферах 

публічного управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

соціально-економічних систем на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

ПРН06. Здійснювати 

ефективне управління 

інноваціями, 

ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, 

якістю, застосовувати 

сучасні моделі, підходи 

та технології, 

міжнародний досвід 

при проєктуванні та 

реорганізації 

управлінських та 

загальноорганізаційних 

структур. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

соціально-економічних систем на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

ДСК02. Здатність готувати проекти управлінських рішень органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових та службових осіб у сфері містобудівної діяльності, 

просторового планування та забудови територій, кваліфіковано 

оцінювати та застосовувати чинні законодавчі акти, що діють у 

згаданих сферах державного управління. 
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ПРН07. Уміти 

розробляти 

національні/регіональні 

програмні документи 

щодо розвитку 

публічного управління, 

використовуючи 

системний аналіз і 

комплексний підхід, а 

також методи 

командної роботи. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на 

вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

соціально-економічних систем на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

ДСК02. Здатність готувати проекти управлінських рішень органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових та службових осіб у сфері містобудівної діяльності, 

просторового планування та забудови територій, кваліфіковано 

оцінювати та застосовувати чинні законодавчі акти, що діють у 

згаданих сферах державного управління. 

ДПРН01. Застосовуват

и сучасні механізми і 

технології державного 

та публічного 

управління у процесі 

забезпечення 

формування та/або 

реалізації державної 

політики у сфері 

містобудівної 

діяльності на 

загальнодержавному, 

регіональному та 

місцевому рівнях. 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи 

щодо впровадження електронного урядування в різних сферах 

публічного управління та адміністрування.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-

правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати 

експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

соціально-економічних систем на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

ДСК01. Здатність застосовувати сучасні механізми і технології 

державного та публічного управління у процесі забезпечення 

формування та/або реалізації державної політики у сфері 

містобудівної діяльності на загальнодержавному, регіональному 

та місцевому рівнях. 

ДПРН02. Готувати 

проекти управлінських 

рішень органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, їхніх 

посадових та 

службових осіб у сфері 

містобудівної 

діяльності, 

просторового 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні технології.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних 
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планування та забудови 

територій, 

кваліфіковано 

оцінювати та 

застосовувати чинні 

законодавчі акти, що 

діють у згаданих 

сферах державного 

управління.  

інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи 

щодо впровадження електронного урядування в різних сферах 

публічного управління та адміністрування.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-

правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати 

експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

соціально-економічних систем на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

ДСК02. Здатність готувати проекти управлінських рішень органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових та службових осіб у сфері містобудівної діяльності, 

просторового планування та забудови територій, кваліфіковано 

оцінювати та застосовувати чинні законодавчі акти, що діють у 

згаданих сферах державного управління. 

 
За підсумками вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати:  

як створюється та використовується необхідна технічна документація для змісту і 

структури інформації, яка необхідна для процесів управління містобудівним розвитком; 

сучасні вимоги нормативних документів для створення, формування  змісту і структури 

інформації, яка необхідна для процесів управління містобудівним розвитком; 

функціональне зонування територій населених пунктів та підхід до відведення території 

для створення, формування змісту і структури інформації, яка необхідна для процесів 

управління містобудівним розвитком; 

склад та зміст проектів містобудівної документації, стадії містобудівного проектування 

на яких приймаються відповідні рішення для створення, формування змісту і структури 

інформації, яка необхідна для процесів управління містобудівним; 

принципи прогнозування розвитку та проведення моніторингу містобудівних об’єктів і 

об’єктів містобудування; 

принципи формування соціологічної і екологічної інформації, обробки та аналізу даних 

та використання цієї інформації в проектних рішеннях з врахуванням екологічного 

навантаження для створення, формування змісту і структури інформації, яка необхідна для 

процесів управління містобудівним розвитком; 

які показники та параметри містобудівних об’єктів і об’єктів містобудування виступають 

необхідними складовими створення, формування   змісту і структури інформації, яка необхідна 

для процесів управління містобудівним розвитком, для економічного аналізу у процесі 

планування забудови, благоустрою, реконструкції, утриманні та експлуатації міських територій 

і об’єктів міського господарства та інвестиційної оцінки об’єктів та міських територій, які 

підлягають реконструкції; 

структури проектних установ, які ведуть містобудівне проектування, проектування 

об’єктів міського господарства та супроводжують ці процеси; 

вміти:  

замовляти та створювати необхідну технічну документацію для створення, формування 

змісту і структури інформації, яка необхідна для процесів управління містобудівним розвитком; 

користуватись нормативними документами для створення, формування змісту і 

структури інформації, яка необхідна для процесів управління містобудівним розвитком; 

визначати техніко-економічні показники і характеристики для функціонального 

зонування територій населених пунктів та підходів до відведення території для створення, 

формування змісту і структури інформації, яка необхідна для процесів управління 

містобудівним; 
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вміти послідовно розглядати та визначати зміст і структуру інформації, яка необхідна 

для процесів управління містобудівним розвитком для обґрунтування доцільність проектування 

нових та реконструкції існуючих містобудівних об’єктів і об’єктів містобудування та розробки 

відповідної проектної документації; 

вести моніторинг розвитку містобудівних об’єктів і об’єктів містобудування населених 

пунктів, прогнозувати перспективи її розвитку на різних етапах реалізації генеральних планів, 

розробляти заходи по її утриманню; 

використовувати  соціологічну і екологічну інформацію, обробляти та аналізувати ці 

дані для використання їх в проектних рішеннях з врахуванням екологічного навантаження для 

створення, формування змісту і структури інформації, яка необхідна для процесів управління 

містобудівним розвитком; 

визначати необхідні складові змісту і структури інформації, яка необхідна для процесів 

управління містобудівним розвитком населених пунктів для економічного аналізу 

реконструкції, утриманні та експлуатації міських територій, об’єктів міського господарства та 

методів інвестиційної оцінки об’єктів, які підлягають реконструкції; 

організовувати в складі проектної групи проектування об’єктів міського господарства та 

супроводжувати цей процес на відповідних стадіях містобудівельного проектування  з 

врахуванням змісту і структури інформації, яка необхідна для процесів управління 

містобудівним розвитком. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

 

МОДУЛЬ 1 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕОРІЇ І  ПРАКТИКИ 

МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Лекція 1 

СУЧАСНИЙ  СТАН  ТЕОРІЇ  І  ПРАКТИКИ  МІСТОБУДІВНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЇЇ  ІНФОРМАЦІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В  УКРАЇНІ      

Тема  1  Аналіз сучасного стану проблем і тенденцій розвитку наукових 

досліджень    

Тема 2  Аналіз діючої законодавчої бази і нормативно-методичної бази та 

понятійно-термінологічного апарату в сфері містобудівної діяльності в Україні 

(на прикладі класифікації будівель і споруд)    

Тема 3  Сучасний стан і тенденції розвитку містобудівних інформаційних 

систем     

 

Лекція 2      

ОБ’ЄКТ  І  ПРЕДМЕТНА  ОБЛАСТЬ  МІСТОБУДІВНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ   

Тема 4  Основи  методологічного  підходу до визначення понять  об’єкту та 

предметної області  містобудування      

Тема 5  Феномен  розселення  населення     

Тема 6  Процеси  урбанізації, тенденції розвитку міст        

Тема 7  Системи  розселення     

Тема 8  Форми  розселення    

Тема 9  Соціоекосистеми – об’єкти містобудівного дослідження    

 

Лекція 3    
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СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ     

Тема  10  Зміст інформаційного забезпечення містобудівної діяльності.  

Містобудівна класифікація       

Тема  11  Принципи та методи систематизації інформації про явища 

предметної області. Функціональна класифікація первинних елементів 

містобудівних об’єктів     

 

Лекція 4        

ВИЗНАЧЕННЯ  ПЕРВИННИХ  ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ 

МІСТОБУДІВНИХ  СИСТЕМ   

Тема 12  Первинні структурні елементи - первинне джерело і носій 

інформації про об’єкти і явища життєвого середовища     

Тема  13  Організації, підприємства, установи, домогосподарства  -  

елементи інституційних секторів економіки   

Тема  14  Земельна ділянка    

Тема  15  Споруди        

 

Лекція  5     

ФАКТОРИ  ТА  УМОВИ,  ЯКІ  ВИЗНАЧАЮТЬ  ФОРМУВАННЯ  І  

РОЗВИТОК  МІСТОБУДІВНИХ  СИСТЕМ        

Тема  16  Населення          

Тема  17  Економічна діяльність    

Тема  18  Середовище        

 

Лекція  6    

МЕТОДИЧНІ  ОСНОВИ  ПРИЙНЯТТЯ  МІСТОБУДІВНИХ  РІШЕНЬ   

Тема  19   Міжнародний  досвід  містобудівного  регулювання        

Тема  20  Містобудівна документація.   Стадії комплексу проектно-

планувальних робіт       

Тема  21   Склад і зміст містобудівної документації              

Тема  22  Графічні засоби відображення містобудівних  рішень                   

 

Лекція 7      

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ  МОДЕЛІ  МІСТОБУДІВНИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ  СИСТЕМ   

Тема  23   Специфічні  властивості  містобудівної  інформації  і вимог  до  

системи  інформаційного забезпечення  містобудівної  діяльності    

Тема  24  Містобудівні інформаційні системи в Україні – містобудівний 

кадастр та містобудівний банк даних      

 

МОДУЛЬ 2 

НАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ 

СТРУКТУРИ АТРИБУТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТУ 

МІСТОБУДУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ 
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ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття 1    

Тема 1. Містобудівні інформаційні ресурси. Розробка структури 

інформаційного забезпечення об’єкту. 

Тема 2. Правова і нормативна документація. 

Практичне заняття 2    

Тема 3. Вимоги до оформлення текстової та графічної інформації відповідно 

до стандартів оформлення НДР. 

Практичне заняття 3      

Тема 4. Розташування об’єкта. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження. 

Інформація про фактичний стан території, її використання і умови використання  

(Топографічні плани міста). 

Тема 5. Інформація про містобудівну цінність території. 

Тема 6. Приналежність до реєстру нерухомих об’єктів культурної 

спадщини. 

Практичне заняття 4      

Тема 7. Інформація про містобудівні  регламенти. 

Тема 8. Лінії містобудівного регулювання. 

Практичне заняття 5    

Тема 9. Функціональне зонування. 

Тема 10. Виробничі характеристики. 

Практичне заняття 6      

Тема 11. Інженерне забезпечення. 

Тема 12. Вулично-дорожня мережа. Транспортне обслуговування. 

Тема 13. Культурно-побутове обслуговування. 

Практичне заняття 7           

Тема 14. Техніко-економічні показники. 

Практичне заняття 8           

Тема 15. Остаточне узгодження графічної обробки інформайії   

Тема 16. Остаточне узгодження опрацювання текстової інформації. 

 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА  

на тему  

«РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   

ОБ’ЄКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

(СТРУКТУРА АТРИБУТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ  

ОБ’ЄКТУ МІСТОБУДУВАННЯ)»   

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ   

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
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діяльності 

90 – 100 А відмінно зараховано 

82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти   

 

Поточне оцінювання   Індивідуальне 

завдання 

 

Сума Змістовий модуль  

№ 1   

Змістовий модуль  

№ 2   

35   35   30   100   

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    
1. Дьомін М., Сингаївська О.  Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний 

кадастр. Первинні елементи структури об’єктів містобудування та територіального планування. 

Київськ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Фенікс, 2015. – 216 с.: іл., табл.      

2. Сингаївська О.І.  Інформаційне забезпечення процесів управління розвитком 

містобудівних систем.  Дис. док. техн.наук: 52.23.20 / Олександра Іванівна Сингаївська. – К., 

2013. – 618 с.: іл., табл.      

 

Рекомендована базова допоміжна література    

Законодавчі документи 

3. Україна. Закони. Про Генеральну схему планування території України 

[Електронний ресурс] : за станом на 18.11.2012 : закон України вiд 07.02.2002 № 3059-ІІІ // 

Верховна Рада України : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : Апарат Верховної Ради України, 1994-

2013. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 (21.04.2013). – Назва з 

екрана. 

4. Україна. Закони. Про основи містобудування  [Електронний ресурс] : за станом на 

18.11.2012 : закон України вiд 16.11.1992 №2780-ХІІ// Верховна Рада України : [сайт]. – 

Електрон. дані. – К. : Апарат Верховної Ради України, 1994-2013. – Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12(10.05.2013). – Назва з екрана.  

5. Україна. Закони. Про регулювання містобудівної діяльності [Електронний ресурс] 

: за станом на 05.07.2013 : закон України вiд 17.02.2011 № 3038-VI// Верховна Рада України : 

[сайт]. – Електрон. дані. – К. : Апарат Верховної Ради України, 1994-2013. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (11.03.2013).  – Назва з екрана. 

6. Порядок проведення містобудівного моніторингу [Електронний ресурс] : за 

стасном на 07.12.2011 : наказ Мінірегіонбуду України від 01.09.2011 N 170 // Верховна Рада 

України : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : Апарат Верховної Ради України, 1994-2013. – Режим 

доступу: http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif (02.04.2013). – Назва з екрана.   

7. Про пріоритетні завдання у сфері містобудування [Електронний ресурс] :  за 

станом на 13.05.1997 : указ Президента України від 13.05.1997№422/97// Верховна Рада України 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif
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: [сайт]. – Електрон. дані. – К. : Апарат Верховної Ради України, 1994-2013. – Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/97 (22.03.2013). – Назва з екрана.    

 

Нормативні документи 

8. ГККИНП - 18-006-97. Единый классификатор зданий и сооружений. [Текст] : утв. 

07.10.1997. – Ташкент : Узгеодезкадастр, 1997. – 52 с.    

9. ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений [Текст]. - [Чинні 19.03.2002 – 01.10.2018]. – К. : НИПИ градостроительства, 

2002. – 100 с. – (Государственные строительные нормы Украины).   

10. ДБН 5.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту. – Введ. 

2012-11-01. – К.: Мінрегіон України, 2012. – 25 с. - (Державні будівельні норми України).          

11. ДБН Б.2.2-12:2019. Державні будівельні норми  «Планування та забудова 

територій», чинний від 2019-10-01 (на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій»). Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. 

Затверджено наказом Мінрегіону від 26 квітня 2019 року №104.  Набрав чинності 2019-10-01.   

12. ДБН Б.2.4-2-94.  Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок 

розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень 

[Текст]. - Введ. в дію з 01.09.1994. - К. : Укрархбудінформ, 1994. - 30 с. - (Державні будівельні 

норми).   

13. ДБН Б.2.4-3-95.  Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани 

сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств [Текст]. - Введ. в 

дію з 01.02.1995. - К. : Укрархбудінформ, 1995. – 56 с. - (Державні будівельні норми). 

14. ДБН Б.2.4-4-97.  Планування і забудова сільських поселень. Планування та 

забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств 

[Текст]. - Введ. в дію з 01.10.1997. - К. : Укрархбудінформ, 1997. – 33 с. - (Державні будівельні 

норми).   

15. ДБН В.1.1-3-97. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист 

територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення [Текст]: ДБН В.1.1-3-97. - 

Введ. в дію з 01.07.1997. – К.: Укрархбудінформ, 1997. - 72 с. - (Державні будівельні норми).   

16. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я [Текст]. - Введ. 

в дію з 01.04.2001. – К. : Укрархбудінформ, 2010. – 158 с. – (Державні будівельні норми 

України).   

17. ДБН В.2.2-11-2002. Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. 

Основні положення [Текст]. - Введ. в дію з 01.05.2002. – К. : Укрархбудінформ, 2002. – 36 с. – 

(Державні будівельні норми України). 

18. ДБН В.2.2-13-2003. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

споруди [Текст]. - Введ. в дію з 01.03.2004. – К. : Укрархбудінформ, 2003. – 105 с. - (Державні 

будівельні норми).   

19. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення 

[Текст]. - Чинні від 01.01.2006. – К.: Укрархбудінформ, 2005. – 36 с. - (Державні будівельні 

норми).   

20. ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві 

заклади [Текст]. - Чинні від 01.04.2006. – К. : Укрархбудінформ, 2010. – 65 с. – (Державні 

будівельні норми України). 

21. ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва [Текст]. - 

Введ. в дію з 1995-02-01. – К. : Держкоммістобудування України, 1995. – [37] с. – (Державні 

будівельні норми України). 

22. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового 

призначення [Текст]. - Чинні від 2011-10-01. – К. : Укрархбудінформ, 2011. – 31 с. – (Державні 

будівельні норми України).     37.   

23. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів 

[Текст]. - [Введ. в дію з 01.01.1998]. – К. : Укрархбудінформ, 1997. – 101 с. – (Державні 

будівельні норми України).      

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/97
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24. ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних 

закладів [Текст]. - [Введ. в дію з 01.01.1998]. – К. : Укрархбудінформ, 1998. – 46 с. – (Державні 

будівельні норми України).   

25. ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні 

положення [Текст]. – Чинні від 01.07.2010. – К. : Укрархбудінформ, 2010. – 49 с. – (Державні 

будівельні норми України).      

26. ДБН В.2.3-5-2001. Споруди трансопрту. Вулиці та дороги населених пунктів 

[Текст].- [Введ. в дію з 01.10.2001]. – К. : Держбуд України, 2001. – 50 с. – (Державні будівельні 

норми України).        

27. ДК 002:2004. Класифікація організаційно-правових форм господарювання 

[Електронний ресурс]. - Чинний від 01.01.2008 // LESCHISHIN : [сайт]. - Електрон. дані. - К. : 

Інформаційний ресурс «LESCHISHIN». - Режим доступу: http://law.leschishin.org/nor007.php 

(01.07.2013). - Назва з екрана. - (Державний класифікатор України).         

28. ДК 003-95.  Класифікатор професій [Текст]. - Чинний від 01.01.1996. – К. : 

Держспоживстандарт України, 1995. – 598 с. - (Державний класифікатор України).       

29. ДК 009:2005. Класифікація видів економічної діяльності [Текст].- Чинний від 

01.04.2006. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. - 197 с. – (Національний класифікатор 
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