
ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, нормативних актів і нормативних документів, 

що використовуються для спеціальної підготовки  

та кваліфікаційного екзамену претендентів на сертифікацію  

за професією експерт будівельний 

 

Позначення Назва 
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Нормативно-правові акти 

ЗУ «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII 

ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV 

ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI 

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI 

ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII 

ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015           № 

124-VIII 

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, 

будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764  

Постанова КМУ «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва  

об’єкта архітектури» від 11.07.2007 № 903 

Постанова КМУ «Про затвердження плану заходів щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009 - 2015 роки 

«Безбар'єрна Україна» від 29 липня 2009 р. № 784 

Постанова КМУ «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів» від 13.04.2011 № 461 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, 

розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних 

норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» від 

23.05.2011 № 547 

Постанова КМУ «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 № 559 

Постанова  КМУ "Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку" від 28 серпня 2013 р. № 808 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих 

в експлуатацію обєктів будівництва» від 12.04.2017 № 257 

Постанова КМУ «Про затвердження Методики розрахунку економії енергії в 

результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною 

установою «Фонд енергоефективності» від 28.02.2018 № 149 

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони 

Регламент ЄС 305/2011 / Regulation (EU) No 305/2011 Європейського парламенту 

і Ради про встановлення гармонізованих умов для поширення на ринку 

будівельної продукції і скасування Директиви 89/106 / ЄЕС (офіційний переклад) 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/687-14
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Нормативні акти 

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні 

положення 

ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації 

проектування і проектної документації для будівництва 

ДБН А.2.2-

3:2014 

Склад та зміст проектної документації на будівництво 

ДБН А.3.1-

5:2016 

Організація будівельного виробництва 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги 

ДБН В.1.2-

2:2006 

Навантаження і впливи 

ДБН В.1.2-5-

2007 

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів 

ДБН В.1.2-6-

2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та 

стійкість 

ДБН В.1.2-7-

2008 

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна 

безпека 

ДБН В.1.2-8-

2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я 

людини та захист навколишнього природного середовища 

ДБН В.1.2-9-

2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації 

ДБН В.1.2-10-

2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму 

ДБН В.1.2-

11:2008 

Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії 

ДБН В.1.2-14-

2009 

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 

безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

ДБН В.2.2-

17:2006 

Доступність будинків та споруд для маломобільних груп 

населення 

ДБН В.2.3-

6:2009 

Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і 

випробування 

ДБН В.2.5-27-

2006 

Захисні заходи безпеки в електроустановках будинків і споруд 

ДБН В.2.6-

31:2016 

Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель 

ДБН В.2.6-

33:2008 

Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, 

улаштування та експлуатації 

ДБН В.3.2-1-

2004 

Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках 

культурної спадщини 

ДБН В.3.2-2-

2009 

Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт 
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ДСН 3.3.6.037-

99 

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку 

СН 3077-84 Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових 

в громадських будинків и на території житлової забудови 

Нормативні документи 

ДСТУ-Н Б 

А.1.1-81:2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із 

застосування термінів основних вимог до будівель і споруд 

згідно з тлумачними документами Директиви Ради 

89/106/ЄЕС 

ДСТУ-Н Б 

А.2.2-5:2007 

Проектування. Настанова з розроблення та складання 

енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та 

реконструкції  

ДСТУ Б А.2.2-

8:2010 

Проектування. Розділ «енергоефективність» у складі 

проектної документації об’єктів 

ДСТУ-Н Б 

А.2.2-10:2012 

Настанова з організації проведення експертизи проектної 

документації на будівництво 

ДСТУ-Н Б 

В.1.2-18:2016 

Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення 

та оцінки їх технічного стану 

ДСТУ-Н Б 

В.2.2-31 2011 

Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного 

призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та 

слуху 

ДСТУ Б В.2.5-

38:2008 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд 

ДСТУ Б В.2.6-

210:2016 

Оцінка технічного стану сталевих будівельнихонструкцій, що 

експлуатуються 

ДСТУ Б В.2.6-

34:2008 

Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні 

вимоги 

ДСТУ Б В.2.6-

35:2008 

Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними 

елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні 

технічні умови  

ДСТУ Б В.2.6-

36:2008 

Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. 

Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.6-

86:2009 

Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи 

вимірювання 

ДСТУ Б.В.2.7-

184:2009 

Матеріали звукоізоляційні и звукопоглинальні. Методи 

випробувань  

ДСТУ ISO 

3741:2004 

Визначення звукової потужності джерел шуму 

ДСТУ Б EN 

15217:2013 

Енергетична ефективність будівель. Методи представлення 

енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації 

будівель (EN 15217:2007, IDT) 
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ДСТУ Б EN 

15603:2013 

Енергетична ефективність будівель. Загальне  

енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки 

ГОСТ 20444-85 Транспортні потоки. Методи вімірювання шумової 

характеристики 

ГОСТ 23337-78 Методи вимірювання шуму на сельбіщній території й в 

приміщеннях житлових і  громадських будинків 

 
 


