
ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, нормативних актів і нормативних документів, 

що використовуються для спеціальної підготовки  

та кваліфікаційного екзамену претендентів на сертифікацію  

за професією інженер з технічного нагляду (будівництво) 

 

Позначення Назва 
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Нормативно-правові акти 

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

ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 

від 14.10.1994 № 208/94-ВР 

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

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

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

ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»               

від 02.12.2010 №2735-VI 

ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010                        

№ 2736-VI 

ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

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 «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 «Про затвердження  переліку органів державного ринкового 

нагляду та сфер їх відповідальності» від 01.06.2011 № 573 

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну архітектурно-

будівельну інспекцію України» від 09.07.2014 № 294 

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984  № 8073-X 

Господарський кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV 

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

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

іншої сторони 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/687-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/208/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2736-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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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) 

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 А.3.2-2-

2009 

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві. Основні положення 

ДБН В.1.1-5-

2000 

Будинки і споруди на підроблюваних територіях і 

просідаючих грунтах 

ДБН В.1.1-

12:2014 

Будівництво в сейсмічних районах України 

ДБН В.1.1-

24:2009 

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі 

ДБН В.1.1-

25:2009 

Інженерний захист територій від підтоплення і затоплення 

ДБН В.1.2-5-

2007 

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

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

ДБН В.1.2-8-

2008 

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

людини та захист навколишього природного середовища 

ДБН В.1.2-9-

2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації 

ДБН В.1.2-12-

2008 

СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги 

безпеки 

ДБН В.1.2-14-

2009 

СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних 

конструкцій та основ 

ДБН В.2.1-10-

2009 

Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення 

проектування 

ДБН В.2.2-

24:2009 

Проектування висотних житлових і громадських будинків 

ДБН В.2.6-98-

2009 

Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення 

ДБН В.2.6-160-

2010 

Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення 

ДБН В.2.6-162-

2010 

Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення 
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ДБН В.2.6-163-

2010 

Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і 

монтажу 

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, 

виробів, конструкцій і устаткування в будівництві 

Нормативні документи 

ДСТУ-Н Б 

А.1.1-84:2008 

Настанова. Керівний документ С щодо поводження з 

комплектами та системами за Директивою стосовно 

будівельних виробів 

ДСТУ-Н-П Б 

А.1.1-93:2010 

Настанова щодо розроблення проектів повторного 

використання у будівництві 

ДСТУ–Н Б 

В.1.2-16:2013 

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії 

складності об’єктів будівництва 

ДСТУ Б Д.1.1-1-

2013 

Правила визначення вартості будівництва 

 
 


