НАКАЗИ

ДЕРЖАВН! БУД|ВЕПЬН| НОРМИ УКРАТНИ

;

КОНСТРУКЦП ЗОВН|ШН|Х СТ|Н

|З ФАСАДНОЮ ТЕПЛ0|ЗОПЯЦ|8Ю
Вимоги до проектування

дБН В.2.6-33:2018
Видання офіційне

Ки'і'в

Мінрегіон Укра'і'ни
201 8

:ноормдшйнийБЮЛЕТЕНЬ

з

шта

Н А К А

3

И
двн в.:.вазпою сн

ПЕРЕДМОВА
1

РОЗРОБЛЕНО:

Державне підпривмство “Державний науково-доспідний інститут будівельних конструкцій"

РОЗРОБНИКИ:

За участю:

Кнсіпь; В. Тарасюк. канд. техн. наук; м. Тимофеев. канд, техн. наук; Г. Фаренюк,
д-р техн наук; с. Фаренюк, канц техн наук (науковий керівник)
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житпово—комунапьного
господарства Украіни, наказ від 02.08.2018 № 199

; першого числа місяця. що настае через 90 днів з дня ‘іх опублікуванняв офіційному

друкованому виданні Міністерства "інформаційний бюпетень Міністерства регіонального розвитку, будівництвата житпово—комунапьного господарства Украіни"
(2018-12-01)
ДБН В.2.6-33:2008

Мінрегіон Украіни, 2018
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дЕРЖАВН| БУД|ВЕПЬН| НОРМИ УКРАТНИ
КОНСТРУКЦ“ ЗОВН|ШН|Х СТ|Н

|З ФАСАДНОЮ ТЕПЛОіЗОЛЯШСЮ

Вимоги до проекгувания

КОНСТРУКЦИИ ВНЕШНИХ СТЕН С ФАСАДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
Требования к проектированию
СОМЗТКЦСТЮНЗ ОР ОЦТШАКВ ШАЦ_$ ИПТН РАСАВЕ НЕАТ-іМЗЦЦТіОМ
Кечиігегпепіэ Тот “не безіяп

'

Чиииі від 2018-12-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проектування конструкцій зовнішніх стін із фасадною теппоізопяціею (далі — конструкціі із фасадною теплоізопяціею)житпових. громадських і промислових будівепь і споруд
при новому будівництві, реконструкціі та капітальному ремонті з урахуванням вимог Технічного регламенту
будівельних виробів. будівепь і споруд (ДБН 312—11).
1

2

НОРМАТИВН| ПОСИЛАННЯ

нормах с посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:
дБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектно'і документаці'і на будівництво
дБН А.З.і 5:2016 Організація будівельного виробництва
дБН А‘з. 2-2009 Охорона праці промислова безпека у будівництві. Основні положення
дБН Вг1 .1—1-94 Проектування будівництво цивіпьних будівель із бпоків і каменів пипяних вапнякіа
кримських родовищ в сейсмічних районах
дБН Еі‘1 1—7:2016 Пожежна безпека об'сктів будівництва. Загальні вимоги
122014 Будівництво у сейсмічних районах Укра'іни
ДБН В
Вг1
.1-2412009
Захист від небезпечних геологічних процесів, Основні положення проектування
дБН
дБН Вг1 .1-31 :2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
дБН 8.1. 232006 Навантаження і вппиви, Норми проектування
дБН В.1.2—11-2008 Основні вимоги до будівепь і споруд. Економія енергі'і
дБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненоі‘ забудови. Вимоги безпеки
дБН 812-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивно'і безпеки будівель,
опоруд, будівельних конструкцій та основ
дБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів
дБН В.2.2—4-97 Будинки та споруди дошкільнихнавчальних закладів
дБН 8,22-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення
дБН 822-10-2001 Заклади охорони здоров’я
ДБН В 2 2- 15- 2005 Житлові будинки Основні положення
ДБН В 2.2- 17: 2006 Доступністьбудинків | споруд для мапомобіпьних груп населення
дБН В 2.2- 18: 2007 Заклади соціального захисту населення
дБН 5.2.5- 28— 2006 Природне| штучне освітпення
дБН В.2.6-31:2016 Теплова ізопяція будівепь
дБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам'яні конструкці'і'г Основні положення
дБН 82. 1652011 Апюмініеві конструкці'і. Основні положення
дБН В_2_ 19812014 Сталеві конструкціі! Норми проектування
ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сіпьсько‘і місцевості Украіни
ДСТУ Б А‚2.4—4:2009 Основні вимоги до проектно'і та робочо'і' документаці'і
У цих

і

і
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дБН 5.2.6-3312018

ДСТУ Б В.1.2-З:2006 Прогини переміщення. Вимоги проектування
ДСТУ Б 5.2.6-232009 Блоки віконні та дверніі Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-342008 Конструкціі' зовнішніх стін із фасадною теплоізоляціею. Класифікація загальні
технічні вимоги
ДСТУ Б Б.2‹6-35:2008 Конструкціі зовнішніх стін :; фасадною теппоізопяціею та опорядженням індустріальними елементами :! вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкці'і зовнішніх стін із фасадною теплоізоляціею та опорядженням штука—
турками. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теппоізоляційногоматеріалу для утеплення будівель
дСТУ Б 826-19 :2014 Конструкціі сталеві будівельні‘ Вимоги до виготовлення
2002014 Конструкціі' металеві будівельні. Вимоги до монтажу
ДСТУ Б В.
ДСТУ‹Н Б А.1.1-8412008 Настанова. Керівний документ С щодо поводження :! комплектамита системами
за директивою стосовно будівельних виробів. вціаапсе рарег С (оопсетіпо іпе Сопзішсііоп Ргобиста Вігеоііуе — 89/1 Об/ЕЕС, ПЭТ)
дСТУ—Н Б А.З.1-232013 Настанова щодо проведення робіт улаштування ізопяційних, оздоблювальних,
захисних покриттів стін. підпогі покрівель будівепь опоруд (СНиП 3.04.01-87. МОВ)
ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 Конструкці'і зовнішніх стін : фасадною теплоізоляціею, Настанова про технічну
апробацію, технічний контроль та моніторингі Технічні умови
ДСТУ-Н Б 8264902013 Настанова : розрахунково‘і оцінки показників теплостійкості та теплозасвоення
огороджувальних конструкцій
дСТУ-Н Б 5264912013 Настанова з розрахункоаоі' оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій
ДСТУ-Н Б Б.2‹6-192:2013 Настанова з розрахунковсі оцінки тепловопогісного стану огороджувальних
конструкцій
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Настанова :! виконання робіт із застосуванням сухих будівельних оумішей
дСТУ-Н Б В.2‹6—219:2018 Настанова з енергетичного маркування будівельних теппоізопяційнихматеріалів та виробів
дСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення
ДСТУ Б ЕМ 1279-122013 Скпо для будівництва. Скпопакети. Частина 1‚ Загальні положення, допуски на
розміри і правила опису системи (ЕМ 1279-132004+АС:2006. ПЭТ)
дСТУ Б ЕМ 1279-52013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 5. Оцінка відповідності
і

і

'

:

і

1279-5:2005+А1:2008+А2:2010,ПЭТ)
дСТУ Б ЕМ 138302014 Фасади навіоні. Технічні умови (ЕМ 138302003, ПЭТ)
дСТУ>Н Б ЕТАС 0172013 Настанова :: европейоького технічного ухвалення комплектів ізоляці'і, Збірні
системи для зовнішньо'і ізоляцГі стін (ЕТАО 0172005, ЮТ)
ДСТУ-Н Б ЕМ 1991-1-112010 Еврокод 1. Діі на конструкціі. Частина 1-1. Загальні діі'. Питома вага, власна
вага, експпуатаційнінавантаження для споруд (ЕМ 1991-1-12002, ПЭТ)
Правила пожежно'і' безпеки в Украі'ні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ Украіни від
30122014 № 1417, зареестровані в Міністерстві юстиціі' Украіни 05 березня 2015 р. за № 252/26697
ДГН 6‚6‹1—6.5.001-98державні гігіенічні нормативиі Норми радіаційно'і безпеки Украіни (НРБУ-97)
Державні санітарні норми та правила "Попімерні та попімервмісні матеріали, вироби і конструкці'і, що
застооовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігіенічні вимоги", затверджені наказом Міністерства
охорони здоров'я Украіни від 29.12.2012 № 1 139. зареестровані в Міністерстві юстиціі'Укра'іни 09 січня 2013 р.
за № 87/22619
Державні оанітарні правила планування та забудови населених пунктів. затверджені наказом Міністерства
охорони здоров'я Украіни від 19.06.1996 № 173, зареестровані в Міністерстві юстиціі'Укра'іни 24 липня 1996 р.
за № 37911404
(ЕМ
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ТЕРМ|НИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих

нормах використано терміни. установлені в:
3.1 дБН В‹1‚1-7:умовна висота будинку
3.2 ДСТУ-Н Б А.1.1-84: збірна система. комплект, компонент
3.3 дСТУ-Н Б ЕТАО 017: комплект ізоляціі'
3.4 дСТУ Б ЕМ 13830: навісні фасади
3.5 дСТУ 2860: відновпювальний об'ект, ремонтопридатність
Нижче подано терміни, додатково використані у цих нормах, та визначення позначених ними понять.
3.6 конструкція із фасадиою теплоізопяцісю будівель або споруд
Комплект. який складаеться з набору виробів, що з'еднуються у :бірну систему під час монтажу будівлі або
споруди
3.7 конструкція зовнішиіх стін із фасадною теплоізоляцісю
Конструкція, що включая несучу частину стіни та комплект теплово'і ізопяціі', яка призначена для забезпечення нормативних значень теплотехнічних показників стінових конструкцій. захисту будівепь і споруд від
впливу навкопишнього середовища, забезпечення нормативного мікроклімату будівель споруд та надання
фасадам будівепь споруд привабливого естетичного вигляду
3.8 конструкція зовнішн|х отін із фасадиою теппоізоляцісю та опоряржениям штукатуркою
Конструктивне рішення, в якому комплект ізоляціі' включае в себе зовнішне опорядження, теплоізоляційний шар, поверхні яких суміщені, кпейовий шар та механічні засоби кріплення до несучо'і стіни
3.9 коиструкція зовиішиіх стін із фасадные теппоізопяцісю та опоряджеиням
легкою штукатуркою
Конструктивне рішення згідно 3 3.8, що передбачас упаштування захисного опоряджувапьного тонкошарового (завтовшки від 2 мм до 3 мм), армованого склосіткою. та декоративного (завтовшки від 2 мм до 3 мм)
шарів
3.10 конструкція зовнішиіх стін із фасадною теплоізоляцісю та опоряджеинямтовстошаровою
штукатуркою
Конструктивие рішення згідно 3 3.8, що передбачае виконання захисного опорядження з розчинового.
армованого метапевою сіткою, штукатурного (завтовшки від 10 мм до 30 мм) та декоративного (завтовшки від
3 мм до 5 мм) шарів
3.11 конструкц|я зовнішніх стін із фасадиою теппоізопяцісю : вентильоваиим повітряним
прошарком та опорядженням |идустр|апьними елементами
Конструктивне рішення, що передбачае улаштування металевого кріпильного каркаса, теппоізоляційного
шару, опорядження індустріальними елементами, повітряного прошарку фіксовано'і товщини між шаром
теплоізопяціі' та опоряджувальними елементами з обов’язковимзабезпеченням його вентиляціі
3.12 конструкція зовиішиіх стіи із фасадные теппоізопяціеюта опорядженням прозорими

'

і

і

елементами

Конструктивне рішення зовнішніх стін. яке передбачае суцільний світпопрозорий фасад або комбінований
фасад з опорядркенням прозорими елементами

3.13 суціпьний світпопрозорий фасад
Збірна система. що складаеться тільки зі світлопрозорих елементів та конструкцій 'іх кріплення
3.14 комбінований світпопрозорий фасад
Збірна система зі світлопрозорим опоряшкувальним захисним шаром по всій площі фасаду, що складаеться з прозорих та непрозорих з боку приміщень елементів та ділянок зовнішніх стін
3.15 шар теплово‘і ізопяш'і
Визначений у конструкціі' шар, матеріал якого за овоі'ми фізичними впастивостями забезпечуе необхідні
теплоізоляційні показники збірно'і системи
!НФОРМАШЙНИЙ
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3.16 мвханічиі засоби кріплення теллоізоляці'і
Конструктивні елементи. що встановпюються для зниження напруження у шарі теплово‘і ісюляці'і від
вітрових навантажень впасно'і ваги теппоізоляцііз нанесеним опоряшкувапьнимшаром або для сприйняггя
передачі на несучу частину стіни навантажень впливів. а також фіксаціі' арматурноі'сітки й армованого шару в
і

і

і

проектному попоженні

3.17 кпейовий шар
Визначений у конструкціі' шар, за допомогою якого шар теплово'і ізоляціі' закріппюаться до несучоі‘ частини

‹

стіни

3.18 армований шар
Конструктивний шар 3 армуючою склосіткою. приэначений для захисту теплоізоляційного шару. Підви—
щення міцності опоряджувального шару та зменшення тріщиноутворення !! опоряпжувальному шарі
3.19 опорнджувапьие покриття
Конструктивний шар, призначений для захисту шару теппоізоляціі' від атмосферних впливів і реалізаці‘і
проектного копірного архітектурного рішення

3.20 эахисиі елементи
Елементи. призначені для захисту конструкцій із фасадною теппоізоляціею від прямого проникнення
нологи (водовідвідні віконні, карнизні, парапетні й інші відпиви) ударних вппивів (кутові й спеціальні профіпі)
3.21 несу-па частина стіии
Частина збірно'і системи, яка сприймае навантаження в'щ теплоізопяційногота опоряджувапьного шарів
3.22 кріпильиий каркас
Конструкція, що забезпечуе крілпення теплоізопяційних та опоряджувапьних шарів до несучоі' частини
і

стіни

3.23 ригель. стояк
Конструктивні елементи кріпипьного каркаса, на яких закріппюютьсяелементи опоряджувапьного шару в
залежності від і'х форми та засобу кріппення
3.24 вентипьований повітряний прошарок
Конструктивний елемент, який утворюеться між шаром теппоізоляціі' та опоряджувальним захисним
шаром для запобігання вопогонакопиченню в товщі конструкцій, видапенню вопоги з товщі конструкцій
шляхом організаці'і руху повітря у прошарку за рахунок вентиляці них отворів в зонах спопучення конструкцій
теппоізоляціі' :: цоколем та парапетом будівпі або споруди : ппощею перерізу не менше ніж 1/300 поверхні
опоряджувального шару
3.25 кронштейн
Конструктивний елемент. на який спирасться опоряджувапьний шар та шар теппоізопяці
до несучо'і частини стіни або плити перекриття
3.26 дюбель
Кріпильний елемент для закріплення теппоізопяційногошару та елементів кріпипьного каркаса до несучо'і
частини стіни
3.27 кпямер
Конструктивний елемент кріпипьного каркаса для безпосереднього закріппення опоряджувапьних елементів до ригеля чи стояка
3.28 світпопрозорий опоряджувальний шар
Опоряджувальний захисний шар у вигляді виробів зі скла. призначений для захисту збірно'і системи від
атмосферних впливів і реалізацй' проектного архітектурногорішення
3.29 опоряджувапьні індустріальні елемент
Визначені у збірній системі тонкостінні елементи опоряшкувального захисного шару у вигляді плит.
плиток, панелей, касет, сайдингу
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3.30 світпопрозорий елемент
Епемент збірно‘і системи. виконаний у вигляді склопакетіВ. вікон, вітражів
3.31

иепрозорий елемент комбінованотосвітлопрозорого фасаду

Епемент збірно'і' системи, виконаний у вигпяді багатошаровоі' панелі із теппоізопяційнимшаром із ппитних
матеріалів, внутрішнім опоряджувапьним шаром та зовнішнім опоряджувапьним шаром із виробів зі скпа
4

ЗАГАПЬНі ВИМОГИ до КОНСТРУКШЙ ЗОВН|ШН|Х СТ|Н

|З ФАСАДНОЮ ТЕПЛОВОЛЯЦЮЮ

4.1 збірна система складаеться : несучо’і частини зовнішньо'і' стіни та комплекту теплоізопяціі', яка
розміщуеться на зовнішній поверхні стіни та вкпючае шар тепловоі' ізопяціі’, опоряджувапьний шар. засоби і'х
кріппення на несучій частині,

4.2 Конструкціі' фасадноі' теппоізопяц відносяться до відновпювапьних елементів будівель і споруд що
мають виоокі показники ремонтопридатності.
4.3 Вимоги до збірно'і системи встановпюються цими нормами, а також вимогами ДБН 5.2.6-31,
ДСТУ Б В.2.6-З4, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6—36, ДСТУ Б ЕМ 13830, дСТУ-Н Б ЕТА6 017.
4.4 В запежності від конструктивного рішення заотооовують збірні системи з опорядженням:
— штукатурками або дрібноштучними епементами;
— індустріальнимиепементами. дрібнорозмірними плитками або стіновими виробами
— світпопрозорими шарами та элементами.
4.5 Конструктивні схеми збірних систем відповідно до конструктивних рішень (підкласів) згідно з
ДСТУ Б В.2.8-34 наведено в додатках А — В,
4.6 Основні вимоги до застосування конструкцій із фасадною теппоізопяціею з різними видами опоряджувального шару
4.6.1 Збірні системи : комплектами ізопяц
опорядженням легкою або товстошаровою штукатуркою, або
дрібноштучнимивиробами виконуються з тепловою ізопяціею, що закріплюетьоя на несучій частині стіни. з
нанесенням опоряджувального шару на поверхню шару теплово‘і ізопяціі. Комплект складаеться з клейоеих
матеріалів, теплоізоляційного матеріалу, механічних засобів кріппення тепловоі' ізопяціі', армуючо‘ сітки,
опоряджувапьного покриття.
4.6.2 Збірні системи з комплектами ізоляціі' із опорядженням індустріальнимиелементами виконуються з
тепловою ізоляціеіо, що кріпиться на несучу частину стіни з улаштуванням вентипьованого повітряного
прошарку між і'і зовнішньою поверхнею та опоряджувальним шаром. Комплект складае'ться : тепловоі' ізоляці'і,
повітрозахисного шару, опоряджувальних індустріапьних елементів; кріпипьного каркаса, до складу якого
входять несучі та з‘еднувапьні елементи, кронштейни, напрямні вироби; елементів кріппення тепло— і повітрозахисних шарів; елементів примикання до будівельних конструкцій будівпі або споруди.
4.6.3 Збірні системи з комплектами ізоляціі' із опорядженням світпопрозорими епементами виконуютвся
ізоляціею, що може бути прикріппеною або самонесучою !! межах поверху (ярусу), яка встатепловою
:
новпіоеться з повітряним прошарком між і'і зовнішньою поверхнею та захисним світпопрозорим шаром.
Комплект складаеться із овітлопрозорихелементів; несучого каркаса, до складу якого входять стояки. ригепі,
елементи кріппення; непрозорих з боку приміщення елементів із тепловою ізоляціею.
4.7 Для кожноі' збірно'і системи, що передбачаэться для застосування, визначають конструктивний тип,
марку виробів і компонентів згідно 3 4.6 із перевіркою відповідно до вимог цих норм та вимогдСТУ 5 825-34,
ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б 826-36, ДСТУ Б ЕМ 13830. дСТУ-Н Б ЕТАБ 017. У разі зміни марки та типу
компонентів комплекту (теппоізоляційного шару, опоряджувального шару. армуючо'і сітки, елементів кріппення) перевіряють збірну систему в ціпому за теппотехиічними показниками, характеристиками несучо'і
эдатності. довтовічності.
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ВИМОГИ до ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАШЙНОТПРИДАТНОСП КОНСТРУКЦ|Й |З ФАСАДНОЮ
ТЕПЛОіЗОПЯШеЮ
5.1 Проектування конструкцій із фасадного теплоізоляціеіо згідно з дБН В.1.1-7, ДБН 5.1.1-12.
дБН В.1 _1-24, ДБН 8.1 .1—31 ДБН 8.2.2-9. дБН 8.2.24 5. дБН 8.2.6-31 , ДГН 6.6.1-6‚5.001 повинна забезпечувати
безпеку життя та здоров'я людини захист навколишнього природного середовища. Безпеку експлуатаційноі'
придатності будівепь та споруд із застосуваняям конструкці'і із фаоадною теплоізоляціею забезпечують
відпов'щно до цих норм та дСТУ Б В.2.6-34, дСТУ Б 8.2.6-35, дСТУ 5 3.2636, дСТУ Б ЕМ 13830 запежно від
конструктивного рішення системи теппоізоляціі'.
5.2 Конструкціі із фасадною теппоізоляціею повинні відповідати вимогам дБН В.1.1—1, ДБН В.1.1-12,
дБН В.1.1‹24 щодо забезпечення несучоі' здатності елементів кріпипьного каркасу,
5.3 Вимоги до пожежно'п' безпеки коисгрукцій із фасадного теплоізопяціею
5.3.1 Конструкці'і із фасадного теппоізоляціею повинні відповідати вимогам дБН В.1.1-7.
5.3.2 При застосуванні матеріалів тепловоі' ізоляціі' та опоряджувапьного шару групи горючості НГ згідно з
ДБН В.1.1-7 конструкціі із фасадного теплоізоляціею можуть застооовуватися для будівель та споруд :
умовною виоотою понад 47 м без обмежень.
5.3.3 Конструкці'і з шаром телловоі' ізоляціі' групи низькоі горючості Гі і групи помірноі горючості Г2 та
опоряджувапьним шаром із матеріалів. які відносяться до групи низькоі горючооті Г1 і групи помірноі' горючості
Г2 згідно з дБН В.1.1—7, можуть застосовуватися тільки для будівель та споруд з умовною висотою менше ніж 9
м. за винятком будівепь та споруд дошкільних закладів освіти, закладів освіти, закладів охорони здоров‘я,
закладів для пітніх людей згідно з ДБН 8.2.243. дБН 3.2.2—4, дБН В.2.2-10. дБН В‚2.2-1 7, ДБН В.2.2—18,дБН 363
та будівель і споруд | сгупеня вогнестійкос’ті. а також для будівепь споруд || та ||| ступенів вогнесгійкосгі, при
застосуванні опоряджувапьного шару з матеріалів, які відносяться до групи помірноі‘ горючості Г2.
5.3.4 Конструкціі' із фасадною теплоізоляціею з опорядженням штукатуркою або дрібноштучними вир0›
бами при застосуванні тепловоі‘ ізоляціі' групи низькоі' горючості Г1 групи помірноі' горюмосгі Г2 згідно з
ДБН В.1.1—7 та штукатуркою або дрібноштучними виробами із негорючих матеріалів, та матеріалів групи
низько'і горючості Г1 можуть застосовуватися для багатоповерхових будівель та споруд з умовною висотою
менше ніж 26,5 м, за винятком дошкіпьних закладів освіти. закладів освіти та закладів охорони здоров’я,
закладів для літніх людей згідно : ДБН 8.2 2-3, ДБН 8.2.24, дБН В.2.2-10, дБН 3.2.2-17. дБН В.2.2-1В.дБН 363
та будівель споруд | ступеня вогнестійкооті, будівель та споруд || та ||| ступенів вогнестійкості культурновидовищних закладів, дозаіппевих закладів. У разі застосування теллово'і ізопя і'і групи низько'і горючосгі Г1 і
групи помірноі горючості Г2 та опоряджувальним шаром із негорючих матеріалів. та матеріалів групи низькоі'
горючосгі Г1 для будівепь з умовною аисотою від 9 м до 26.5 м включно обов’язково виконують пояси через
кожних три поверхи та обрамления віконних та балконних прорізів тепловою ізоляціею із негорючих матеріалів
завширшки не менше ніж дві товщини використаноі' ізоляціі'.
5.3.5 Конструкціі із фасадною теппоізопяціею з опорядженням індустріальними елементами з шаром
тепловоі' ізоляці'і' із негорючих матеріалів та : личкувальним шаром групи низько'і' горючості Г1 згідно :
ДБН В.1.1—7 можуть застосовуватиоя для багатоповерхових будівель та споруд з умовною висотою менше
ніж 26,5 м, за винятком будівепь та споруд дошкільних закладів освіти, закладів освіти та закладів охорони
здоров'я, закладів для літніх людей згідно з ДБН 3.2.2-3. дБН 5.2.2—4, ДБН В.2.2-10, дБН В.2.2-17,
дБН 3.2.248. дБН 363 та будівепь та споруд | ступеня вогнестійкості. будівель та споруд || та ||| ступенів
вогнестійкості культурно—видовищних закладів, дозвіллевих закладів.
5.3.6 Конотрукціі‘ із фасадною теппоізопяціею з опорядженням прозорими елементами при застосуванні
теплово'і ізоляціі' групи низько‘і горючості Г1 згідно з дБН 5.1.1-7 можуть застооовуватися для багатоповерхових будівель та споруд :\ умовною виоотою менше ніж 26,5 м, за винятком дошкільних закладів освіти,
закладів освіти та закладів охорони здоров’я згідно з дБН 5.2.2-3, дБН 8.2.2—4. дБН В.2.2-10 та будівель та
споруд |, || та ||| ступенів вогнестійкості купьтурно-видовищнихзакладів. дозвіппевих закладів, При шовній
висоті будівпі більше ніж 9 м обов’язково виконують пояси через кожних три поверхи та обрамлення віконних
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та балконних прорізів тепловою ізопяціею із негорючих матеріалів завширшки не менше ніж дві товщини
використаноі' ізоляціі'.

5.3.7 Вимоги, що наведені в 5.3.3 щодо застосування горючих матеріалів у конструкціях із фасадною
теппоіэопяціею. не розповсюджуються на одноквартирні житпові будинки \/ ступеня вогнестійкості згідно :
ДБН 5.2‚2-15.
5.3.8 Можливість застосування конструкцій фасадноі‘ теппоізоляціі в запежності від висоти будівепь та
групи горючос'ті теплоізопяційнихта опоряджувальних матеріалів наведені в таблиці 1‹
Таблиця 1 — Застосування конструкцій із фасадною теппоізопяціею в запежності від і'х конструктивного
типу, висоти будівепь та горючесті матеріалів теппоізопяційногота опоряджувапьного шарів
Конструктивна
схема збірно'і'
.
системи згідно з
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.
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Прим|тка. "+" означае можливість застосування.
‘) Встановлюеться з урахуванням вимог 5.3.

5.4 Проектування елементів кріпипьного каркаса конструкцій із фасадною теппоізоляцісю мае здійсню—
ватися так, щоб іх механічний опір та стійкість забезпечували сприйняття навантажень згідно з дБН В.1‚2-2.
5.5 Клас енергетичноі' ефективності будівель та спорУд з конструкціею із фасадною теппоізопяціею
встановпюють при проектуванні будівепь та споруд згідно з дБН 8215-31,
5.6 Показники овітпопрозорих елементів збірних систем слід встановпювати згідно з ДБН В.1.1-31,
дБН 8.2.2-15. дБН 525-28. дБН В‚2.6-31. дСТУ Б В.2.6-2З‚ ДСТУ Б ЕМ 1279-1, ДСТУ Б ЕМ 1279—5,
дСТУ Б ЕМ 13830 за показниками приведеного опору теплопередачі, температури внутрішньо'і поверхні та
температурного перепаду при розрахунковихтемпературах навкопишньогоприродногосередовища, повітропроникності, індекоу ізопяці'і повітряного шуму. коефіціента направленого пропускания світла, інсоляці'і та
природного освітлення приміщеньг
5.7 Емісія шкідпивих хімічних речовин в атмосферне повітря від матеріалів, що використовуються в
конструкціях фасадно'і теппоізопяці'і. не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК)
згідно з вимогами дСаНПіН 8.2.1-181, ДСП № 173. Конструкціі' зовнішніх стін із фасадною теппоізопяціеюта
олоряшкенням прозорими епементами (світпопрозорого опоряджувапьного шару) повинні забезпечувати
!НФОРМАШЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
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умови проживания населення ужитпових та громадських приміщеннях, що проектуються (дотримання
інсоляційного режиму, параметрів мікроклімату, якості повітря в закритих приміщеннях піспя провітрювання
тощо). та в існуючих припегпих будівпях, що знаходяться навпроти. у зв'язку з відбиваючими впастивостями
світпопрозорого опорядження та імовірним негативним впливом на умови проживання та праці (оспіппення,
порушення інсопяційного режиму, параметрів мікрокпімату як у внутрішньому середовищі будівпі, так і на
гігіенічні

прибудинковій територі'і).

6

ОСНОВН! ВИМОГИ до ПРОЕКТУВАННЯ

,

6.1 Під час проектування збірноісистеми слід виконувати розрахунок несучо'і здатності конструкцій збірно‘і
системи, теппотехнічних показників (опору теллопередачі та повітропроникності) та тепловопогісного стану
збірно'і системи.
6.2 Визначення несучо'і здвтності конструкцій із фасадною теппоізопяцісю
6.2.1 НаСУЧУ здатність конструкцій кріпильного каркаса фасадно‘ітеплоізоляціі'визначають відповідно до
ДБН В.1.2-14, ДБН 8.1.2-12, дБН 3.2.6-162. ДБН В.2.6-165. дБН 3.2.6-198. Роэрахунки на навантаження і
впливи Тх поеднання виконують згідно з ДБН 8.1.2—2, дСТУ-Н Б ЕМ 1991-1-1.
6.2.1.1 При розрахунках несучо‘і здатності слід враховувати такі навантаження впливи:
— власну вагу шару теплоізопяціі та опорядження згідно з проектом:
— вітрові навантаження;
— температурні деформа іі' впливи кпіматичних факторіВ:
— сейсмічні та деформацпйнінавантаження.
і

і

і

6.2.1.2 Вимоги до фізико—технічних показників встановпюють запежно від конструктивного класу збірно'і
системи згідно : ДСТУ В 5213-34, ДСТУ Б 3.2.6-35. ДСТУ Б 8.2.6-36. дСТУ Б ЕМ 13830.
6.2.1.3 Несучу здатність елементів кріпильного каркаса фасадно'і теппоізоляці'і (метапевих профіпів,
анкерних елементів та дюбепів. стикових з'вднань профіпів між собою, і'х кріппень до основних несучих
конструкцій будівлі або споруди) оцінюють шляхом виконання розрахунку за двома групами граничних станів
від розрахунковихсполучень навантажень, наведених у 6.2.1.1.
6.2.1.4 При проектуванні конструкцій із фасадною теппоізопяціею на горизонтальних. похипих та викривлених поверхнях фасадів слід передбачати заходи щодо залобігання впливу на ці поверхні природних і
технологічних осадів, які можуть призводити до додаткових механічних навантажень на конструкцію стіни.
6.2.2 У оейсмічно небезпечних районах у збірних системах із світлопрозорим опоряджувапьним шаром
необхідно застооовувати багатошарове окло згідно з дСТУ Б ЕМ 1279-1, а також передбачити проміжки між
торцами скла та кріпильного каркаса для компенсування деформацій внаспідок сейсмічного впливу.
6.3 Визначеннятеплотехнічних показників конструкцій із фасадною теппоізоляцісю
6.3.1 Теппотехнічні показники збірно'і системи (приведений опір теплопередачі, повітропроникність, тепло—
ість) визначають згідно з ДБН 8.2.6-31. ДСТУ Б В.2.6-189,дСТУ-Н Б 5.2.6—190, дСТУ-Н Б 8.2.6-191.
6.3.2 Тепповопогіснийстан збірно'і системи визначають відповіднодо дБН 8.2.6-31 та дСТУ-Н Б В.2.6-1 92.
6.3.3 Для конструкцій із фасадною телпоізоляцісю : вентипьованим повітряним прошарком з використанням горизонтальнихелементів кріпильного каркаса, з комбінованою конструкціею кріпильного каркаса, при
поверховому чи ярусному роздіпенні повітряного прошаркудля забезпечення руху повітря у вентипьованому
повітряному прошарку в горизонтальних епементах слід забезпечувати виконання вимог ДСТУ Б 8.2.6-35.
6.3.4 Товщина опоряджувапьного шару збірних систем класу А не повинна перевищувати 30 мм з
дотриманням вимог, наведених в 6.5.2.
6.4 Збірні системи повинні забезпечувати ізоляцію повітряного шуму відповідно до дБН В.1 .1-31.
6.4.1 Конструкці'і із фасадною теппоізопяціею не повинні створювати шумових ефектів.
6.5 Конструктивні рішення парапетів, стиків, укосів, відливів, а також вікон, дверей повинні забезпечувати
запобігання можливості потраппяння атмосферно'і вопоги до товщі теппоізопяційного шару.
!НФОРМАШЙНИЙ БЮПЕТЕНЬ
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6.5.1 Штукатурний шар збірних систем класуА необхіднорозділяти деформаційними швами на відстані не
більше ні›к 8 м. Конструкція шва повинна виключати можливість проникнення вологи в шар теплоео'і ізоляціі'.

6.5.2 При використанні самонесучоі' тепловоі ізоляціі в межах поверху або ярусу необхідно виконувати
розрахунок міцності матеріалу шару тепловоі' ізоляці'і в нижній частині поверху або ярусу на довготривапе
навантаження від впасноі ваги.
6.5.3 Декоративні елементи фасаду (зокрема карнизи, пілястри) необхідно виготовлвти із легких мате›
ріалів для мінімізаці'і навантажень на конструкціі із фасадною теплоізопяцісю.
6.6 Конструкці'і систем теплоізоляці'і повинні відповідати вимогам пожежно'і безпеки відповідно до
дБН В‚1.1-7 та 5.3.
6.6.1 При застосуванні конструкцій із фасадною теппоізоляціею : опорядженням індустріальними та
світлопрозорими елементами під опоряджувальним шаром по всьому периметру віконних і дверних прорізів
фасаду слід встановпювати захисні козирки-екрани оцинковано'і сталі завтовшки не менше ніж 0,50 мм або :
інших негорючих матеріалів. Захисні козирки-екрани слід розташовувати перпендикулярнодо основно'і ппощі
фасаду на відстані не менше ніж 70 мм від відповідного укосу прорізу на всю ширину повітряного прошарку,
6.6.2 Застосування конструкцій :: олорядженням штукатуркою : теплоізоляціею групи низькоі горючості Г1
групи помірноі горючості Г2 згідно 3 5.3.3 для будівель та споруд з умовною висотою більше ніж 9 м необхідно
за умови, якщо комплект фасадно'і теплоізоляціі не поширюе вогню. Здатність комплекту чи збірно'і системи
поширювати вогонь по фасаду оцінюють за результатами натурних вогневих випробувань, які проводяться до
початку будівельно-монтажних робіт.
6.7 Проектну документаціюна збірні системи слід розробляти відповідно до дБН А_2_2—3. дСТУ Б А.2‚4—4.
Спосіб кріппення опоряджувального шару повинен забезпечувати надійність вузпів крілпення. виключення вібрацій елементів та ослаблення монтажних з'еднань.
6.8 Строк служби несучих конструкцій систем теплоізоляціі встановпюють згідно з відповідними чинними
нормативними документами, але не менше ніж 30 років для будівель або споруд із відповідними кпасами
наслідків згідно з дБН В.1.2-14.
@

і
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7.1 Конструкціі' із фасадною теплоізопяцісю використовують: урахуванням:
результатів випробувань теплотехнічних показників збірно'і системи та оцінки

—

і'х

відповідності згідно з

дБН 5.2.6-31;
— результатів випробувань несучо'і здатності конструкцій із фасадною теппоізоляціею та оцінки "іх відповідності цим нормам;
— розрахунків на відповідність вимогам за вітровим навантаженням, температурними деформаціями :
урахуванням поверховооті. оейсмічності місцезнаходженнв будівлі або споруди, складних інженврно-геологічних умов;

результатів експериментально'і оцінки строку ефективноі експпуатаці'і теплоізопяціі;
результатів експериментальноі' оцінки класу енергетично'і ефективності матеріалу теплоізопяційного
ізоляційного
комплекту;
шару
— результатів визначення горючості матеріалів шару теплово'і ізоляці'і та здатності системи не поширіовати вогонь по фасаду (згідно :! 6,6.2);
— результатів оцінки санітарно—гігіонічних показників всіх скпадових елементів збірних систем.
7.2 Перелік показників. за якими здійснюють оцінку експлуатаційно'і придатності комплектів ізоляці'і.
наеедений у таблиці 2,
—

—
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Таблиця 2 — Основні фізико-механічні показники комплектів ізоляціі
Конструктивні схеми згідно

: додатками

Фізико-механічні показники

Б

Приведений опір теплопередачі
2 Міцність ачеппення телпоізопяційного шару із захисно-опоряджувапьним
шаром
3 Теллоізопяційний шар:
— строк ефективно‘і експпуатаці'і ;
— клас енергетично'іефективності;
— теппопровідність;
— міцність на ооьоеий розтяг;

#

1

++++++

++++++++

—

++++++#+

міцніоть на стиск при 10 % -вій лінійній деформаці'і;

товщина,
4 Товщина повітряного прошарку
5 Зусиппя виривання дюбеля з несучо'і стіни
6 допустиме зниження опору теппопередачі системи після випробувань
надійності тепловоі' ізопяціі‘ конструкці'і

—

+

+

7 допустимі відхипення від проектного положення (плит опорядження,
повітряного прошарку, елементів кріппення)
8 Кількість дюбепів для кріппення каркаса до несучоі‘ частини стіни
9 Стійкість опоряджувапьного шару до впливу кліматичних факторів
10 Стійкість опоряджувапьного шару при ударі

+

Безпека опоряджувального шару при удврі
12 Меса 1 м2 фасадно'і теплоізопяціі у стані експпуатаційноі' вологості
11

13 Коефіціент паропроникності теппоізоляційногота повітрозахисногошарів

+++

14 Опір паропроникності олоряджувапьного шару
15 Вимоги до антикоризійного захисту кріпипьних елементів каркаса
конструкцій фасадно'і теппоізопяціі'
16 Вимоги до матеріалу, геометричних розмірів дюбепів, гпибини

'іх

анкерування
17 Опір повітропроникності шару (шарів) теллоізопяціі та повітроізопяці'і
18 Вимоги до марок металу кріпипьних елементів каркаса. клямерів тощо та
товщини профіпів кріпипьного каркаса
19 Долуотима довжина монтажних елементів стояків та ригепів

20 Групи горючесті матеріалів теппоізопяційного шару
21 Групи горючасті матеріалів опоряджувапьного шару

++#

22 Здатність конструкцій фасадно'і теппоіаопяціі поширювати вогонь
23 Водонепроникністьконструкціі'
24 Деформативність каркаса під вітровими навантаженнями
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ВИМОГИ до ЗБИРАННЯ СИСТЕМИ КОНСТРУКЦіЙ |З ФАОАДНОЮ ТЕПЛОВОПЯЦЮЮ
ТА КОНТРОПЮ ЯКОСТ! ВИКОНАННЯ РОБ|Т

8.1 Монтаж конструкцій із фасадною теппоізопяціею здійснюють після завершення зведення та оцінки
якості несучоі' частини зовнішньоі стіни будівлі або споруди, де монтуеться фасадна теппоізопяція.

8.2 до початку монтажник робіт проводять оботеження зовнішньоі поверхні несучо'і частини стін. покрівлі і
цоколя будівлі або споруди та визначають:
— відхилення від вертикапі в межах поверху та будівлі або споруди в ціпому несучоі частини отіни шляхом
вимірювань:
;
— наявність пошкоджень у спнах | цокот, мпсцях з’еднання цоколя і стін, місцях припягання віконних
дверних бпоків;
— наявність нерівностей на поверхні стін цоколя завгпибшкиабо заввишки понад 10 мм;
— наявність пошкоджень покрівпі в місцях припягання Л' до стінових конструкцій;
— наявність, характер та розміри забруднення на зовнішній поверхні несучо'і частини стіни,
8.3 до монтажу конструкцій із фасадною теппоізопяціею на будівлі або споруді, що підлягае реконструкці'і,
повинно бути виконано очищення фасаду від незв'язаних з основою отін елементів — штукатурки, фарби. На
фасаді необхідно демонтувати спеціальні пристро'і — водостоки. кронштейни. антени, труби.
8.4 Піопя встановлення риштування слід розміщувати сітку або плівку з зовнішньо'і сторони будівлі або
опоруди для унеможпивпення падіння предметів на людей. що перебувають біля риштування.
8.5 Монтажні роботи з улаштування конструкцій із фасадною теплоізопяціею здійснюють згідно з проектом та відповідно до дБН А‚3.1-5. ДБН А‚3.2—2, ДСТУ-Н 5 8.2.6412, дСТУ В 5215-34, дСТУ Б В.2.6—35,
дСТУ Б В.2.6-36, дСТУ Б В.2.6-199, ДСТУ Б В.2.6-200, ДСТУ-Н Б В‚2_б-212, НАПБ А‚01.001.
8.6 При упаштуванні теппоізопяційного шару необхідно забезпечувати щіпьне припягання плит одна до
одноі. до несучоі частини отіни, а також до елементів несучого каркаса. Загальна площа повітропроникних
щілин не мае пеоевищувати 3 % від ппощі поверхні фасаду. Ці повітропроникні щіпини можуть знаходитися у
місшчх стику ппит теппоізопяційного шару та проходу через них елементів несучого каркаса.
8.7 Під час монтажу конструкцій із фасадною теппоізопяціею необхідно эдійснювати поопераційний
виробничий контроль якості виконання робітза показниками, що встановпюютьоязапежно від конструктивного
рішення фасадноі' теппоізопяціі відповідно до вимог цих норм. дБН А‚3.1-5. ДСТУ Б 8,2.6-35. дСТУ 5 826-36,
дСТУ Б В‹2‚6-88‹
8.8 Піопя закінчення монтажу збірна система підлягао приймальним випробуванням.
і

і
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НАКАЗИ
(212 дБН 3.2.64322018
ДОДАТОК А
(довідковий)
КОНСТРУКТИВН! СХЕМИ ЗБ|РНИХ СИСТЕМ
А.1 Конструктивна

деиа на рисунку А.1.

схема збірно'і системи

3 ОПОРЯДЖЕНЯМ ШТУКАТУРКАМИ

: опорядженням легкими

тонкошароними штукатурками наве—

1 —
несуча частина стіии; 2 — вирівнювальний штукатурний шар; 3 — кпейовий шар; 4 — шар тепловоі' ізопяціТ; 5 —
захисний шар, армований скпосіткою; 6 _опоряджувапьнепокриття; 7 — епемент механічного кріппення утзппювача
Рисунок А.1 — Конструктивна схема збірно'і' системи з опорядженням легкими
тонкошаровими штукатурками

А.2 Конструктивна схема збірно'п' системи
рисунку А.2.

:

опорядженням товстошаровими штукатурками наведена на

1 —
несуча частина стіни: 2 — вирівиювальний штукатурмий шар; 3 — кпейовий шар; 4 — шар теппово'п' ізопяцй'; 5
захисний шар, армований метапевою сіткою; 6 — опоряджувапьне покриття; 7 — фіксатор метапево‘п' сітки; 8
епемент механічного кріппення утеппювача

Рисунок А.2
!НФОРМАЦіЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

—

—
—

Конструктивна схема збірно'п' системи з опорядженням
товстошаровими штукатурками
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дБН т.е-залив 6,13
ДОДАТОК Б
(довідковий)
КОНСТРУКТИВН! СХЕМИ ЗБіРНИХ СИСТЕМ 3 ОПОРЯДЖЕННЯМ |НдУСТР|АПЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
ТА ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВ|ТРЯНИМ ПРОШАРКОМ

5.1 Конструктивна схема збірно'п' системи із стояковим кріппенням зовнішнього опоряджувального захисного шару наведена на рисунку 5.1.
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вну'грішня штукатурка: 2 несуча частина стіни; 3 — залізобетонна ппита перекри'ггя: 4 — анкер кпиновий; 5 —
кронштейн; 6 — шар теппово'і ізопяціі; 7 — повітрозахисна мембранна ппівка; 8 — повітряний вентипьований
прошарок; 9 — індустріапьні пичкувапьні елементи (керамічні ппити); 10 — з'еднувапьні елементи; 11 — прокладка;
12 — кпямер; 13 стояк; 14 — элемент механічного кріппення утеппювача
Рисунок 5.1 — Конструктивна схема эбірно'і системи із стояковим кріппенням зовнішнього
1 —

—-

опоряшкувапьного захисного шару

[НФОРМАШЙНИЙ БЮПЕТЕНЬ
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С.14 дБН 5.2.66322018

5.2 Конструктивна схема збірно'і системи із стояксво-ригепьним кріпленням зовнішнього опоряджувапьного захисного шару наведена на рисунку 52,
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1 —
несуча частина стіни: 2 — шар тепповр'і ізопяцй'; 3 — повітрозахисна мембранна ппівка; 4 — анкер; 5 — кронштейн;
6 — прокладка паронітова; 7 — повітряний вентипьований прошарок; 8 — індусгрівльні пичкувапьні елементи
(паміновані панепі); 9 — стояк; 10 — ригель; 11 — з'еднувапьний впемент: 12 — епемент механічного кріппення
утеппювача
Рисунок 5.2 — Конструктивна схема збірно'і системи із стояково-ригепьним кріппенням зовнішнього

ОПОРЯДЖУВЗЛЬНОГО ЗЭХИСНОГО шару
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НАКАЗИ
дБН В.2.6к13:2018 С.15
дОДАТОК В

(довідковий)
КОНСТРУКТИВШ СХЕМИ ЗБіРНОТ СИСТЕМИ Зі СВППОПРОЗОРИМ
ОПОРЯДЖУВАПЬНИМ ШАРОМ

в.1 Конструктивна схема збірно'г' системи
ришнку 8.1.

1

- плита перекритгя; 2

—

:

комбінованим світлопрозорим фасадом наведена на

'

елементи несучого каркаса (ригель); З — елементи несучого каркаса (стопки); 4 — скло-

пакети (із оонцеэахисним склом); 5 — утеппюввч; 6 — внутрішня обшивка; 7

— вентипьований повітряний
прошарок;
8 — опоряджувальний світлопрозорий шар; 9 — елемент кріппения опоряджувапьного шару

Рисунок 5.1

—

Конструктивна схема збірно‘і системи з комбінованим

світлопрозорим фасадом
іНФОРМАШЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
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0.16 дБН ВДВ-632018

3.2 Конструктивна схема збірно'і системи з суціпьним світлопрозорим фасадом із термоіэопяцівю ппит

перекритгів наведена на рисунку 8.2,

плита перекриття; 2

теплоізопяційний шар; 3 — опоряджувапьний світпопрозорий шар; 4 — склопакети
елементи несучого каркаса (ригепі); 6 — елементи несучого каркаса (сгояки): 7
кронштейн; 8 — епемент кріппення світпопрозорого опоряджувапьного шару; 9 — з‘еднувапьні елементи
Рисунок 3.2 — Конструктивна схема збірно'і системи з суціпьним світпопрозорим фасадом
із термоізопяціею плит перекриттів
1

—

(із будівельним скпом); 5

—

-

—

Ключові слова: теппоізопяція, проектування, опорядження, збірна система, комплект. безпека, монтаж,
експлуатаційна придатність. конструкці'п' зовнішніх стін із фасадною теппоізоляціею, моніторинг.
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НАКАЗИ
Про затвердження дБН Б.2.Б-33:2018
"Конструкціі' зовнішиіх стін із фасадною твппоізопяцісю.
Вимоги до проектування"
Наказ від 02.08.2018 року № 199
Відповідно до Законів Укра'іни "Про будівельні норми", "Про регулювання місгобудівно'і діяльності". постанов Кабінету Міністрів Украіни від 23 червня 2010 року № 463 "Про затвердження Положення про центральний
фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм” і від 30 чере я 2010
року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання іх такими, що втратипи чинність" та враховуючи рішення Науково—технічноі ради
Мінрегіону від 30 липня 2018 року № 21, наказую:
1. Затвердити дБН В_2_6-33:2018 "Конструкціі зовнішніх стін із фасадною теппоізоляцісю. Вимоги до

проектування",
2. ДБН 8.2.6-3312018 "Конструкціі' зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцісю. Вимоги до проектування"
(далі — ДБН 8.2.6-3312018) набирають чинності з першого числа місяця, що настае через 90 днів з дня ‘іх
опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства “інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ›китлово-комунальногогосподарства Украіни".
З. Визнати такими, що втратипи чинність. дБН В.2.6-33:2008 "Конструкціі' зоенішніх стін із фасадною
теплоізопяціею, Вимоги до проектування. упаштування та експпуатаціі“, затверджені наказом Мінрегіонбуду
Украіни від 01 грудня 2008 року № 553.
4. Департаменту з питань проектування об'ектів будівництва, технічного регулювання та наукова-технічного розвитку (Рябова 0.0.) передати до ДП "УКРАРХБУДіНФОРМ" (Владіміров С.С.) як утримувача
центрального фонду будівельних норм дБН В.2.6—ЗЗ:2018разом із сформованою справою згідно з пунктом 7
Положення про центральний фонд будівельних норм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украі'ни
від 23 червня 2010 року № 463.
5. дП “УКРАРХБУДіНФОРМ' (Впадіміров С.С.):
провести підготовку тексту дБН 3.2.6-3312018 до оприлюднення без зміни змісту його положень;
надати у місячний строк Департаменту :: питань проектування об'сктів будівництва. технічного регулювання та науково-технічного розвитку підготовпений до реостраціі дБН В.2.6-33:2018;
забезпечити оприпюднення дБН В.2.6-зз:2018 в офіційному друкованому еиданні Міністерства;
здійснити поширення копій друкованих текстів дБН В.2.6-33:2018 відповідно до замовлень, за умови
використання коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм, на фінансування центрального фонду будівельних норм;
забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів Укра'іни від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок
доставляння обов'язкових примірників документів",
6, СупровіддБН В.2‚6-ЗЗ:2018доручити державному підприсмсгву“державний науково-дослідний інстиконструкцій" (НдіБК) як базовій організаціі з наукоео-технічно'і діяльності за визначеним
будівельних
тут
напрямом діяльності відповіднодо наказу Мінрегіону Украіни від 03 січня 2012 року № 8 "Про надання статусу
базово'і організаціі' з науковочехнічноі'діяльності у будівництві".
7. Контрольза виконанням цього наказу запишаю за собою.

Заступник Міністра
л. Парцхаладзе
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