ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, нормативних актів і нормативних документів,
що використовуються для спеціальної підготовки
та кваліфікаційного екзамену претендентів на сертифікацію
за професією інженер-механік
Позначення

Назва

1

2
Нормативно-правові акти

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
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 стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII
ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII
ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII
ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів,
будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
Постанова КМУ «Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із
створенням об’єктів архітектури» від 05.12.2007 №1396
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 №1107
НПАОП
0.00-1.01-07
Правила
будови
та
безпечної
експлуатації
вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.36-07 Правила будови та безпечної експлуатації підйомників
(вишок)
Нормативні акти
ДБН А.1.1-1-93
ДБН А.3.15:2016
ДБН А.3.2-22009
ДБН В.1.2-142009
ДБН В.3.2-12004
ДНАОП 0.001.27-97

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні
положення
Організація будівельного виробництва
Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні
положення
Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках
культурної спадщини
Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

Державні будівельні норми щодо вимог до об’єктів
будівництва та видів будівельно-монтажних робіт
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Нормативні документи

ДСТУ 2462-94
ДСТУ 2389-94
ДСТУ 3021-95
ДСТУ-Н Б
Д.2.5-1:2012
ДСТУ–Н Б
Д.2.5-26:2012
ДСТУ ISO
9001:2015
ДСТУ ISO/IEC
17025:2006
ГОСТ 9.014-78
ГОСТ 28.001-83
ГОСТ 15150-69

ГОСТ 18353-79

Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення
Технічне діагностування та контроль технічного стану.
Терміни та визначення
Випробування і контроль якості продукції. Терміни та
визначення
Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційновідновлювальні роботи. Археологічні та земляні роботи в зоні
пам'ятника історії і культури
Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційновідновлювальні роботи. Живописні роботи (Збірник 26)
Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)
Загальні вимоги до компетентності випробувальних та
калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)
ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий.
Общие требования
Система технического обслуживания и ремонта техники.
Основные положения
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды
Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов

