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

Назва

1

2
Нормативно-правові акти

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
ЗУ «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР
ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2445-III
ЗУ «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI
ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII
ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ
ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VIII
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 03.05.2017 № 2059-VIII
Постанова КМУ «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості
робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування» від 28.12.2016 № 1065
Наказ Мінрегіону України «Про затвердження Змін до Порядку розроблення
проектної документації на будівництво об’єктів» від 19.05.2017 № 125
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів,
будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
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
Нормативні акти
ДБН А.1.11-93

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні
положення

ДБН А.2.11:2008

Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.21-2003

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд

ДБН А 2.2.3:2014

Склад та зміст проектної документації на будівництво

1
ДБН А 2.25-2011

2
Благоусрій територій

ДБН А 2.26-2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження
науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої
культурної спадщини

ДБН А.2.31-99

Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення

ДБН А.3.15:2016

Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.22-2009

ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
Основні положення

ДБН В.1.13-97

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та
обвалів. Основні положення

ДБН В.1.17:2016

Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.112-2006

Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.124:2009

Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення
проектування

ДБН В.1.125--2009

Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та
затоплення
Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.131:2013
ДБН В.1.29-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.25:2007

Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.213-2008

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.214-2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.32:2010

Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.224:2009

Будинки і споруди.
громадських будинків

ДБН В.2.34: 2015

Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ.
Будівництво

Проектування

висотних

житлових

і

1
ДБН В.2.35-2001

2
Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.322:2009

Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги
проектування

ДБН В.2.556:2014

Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.631:2016

Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.633:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги
до проектування, улаштування та експлуатації

ГБН В.2.337641918552:2015
СН 448-72

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії
складності об’єктів дорожнього будівництва
Указания по зондированию грунтов для строительства
Нормативні документи

ДСТУ
2708:2006

Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та
порядок проведення

ДСТУ 3989- Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні
2000
положення, організація, порядок проведення та оформлення
результатів
ДСТУ Б
Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови.
А.1.3-1:2016 Загальні вимоги
ДСТУ-Н Б
А.2.211:2014

Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом

ДСТУ-Н Б
А.3.123:2013

Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних,
оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель
будівель і споруд (СНиП 3.04.01-85 МОD)

ДСТУ-Н Б
А.3.124:2013

Настанова з організації системи управління якістю будівництва

ДСТУ Б
А.1.1100:2013

Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б
А.1.1100:2013

Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДCTУ-Н Б
В.1.216:2013

Визначення класу наслідків (відповідальності)
складності об'єктів будівництва

та

категорії

1
2
ДСТУ-Н Б
Система забезпечення точності геометричних параметрів у
В.1.3-1:2009 будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль
точності геометричних параметрів. Настанова
ДСТУ Б
В.2.1-2-96

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ-Н Б
В.2.128:2013

Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ
та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, МОD)

ДСТУ-Н Б
В.2.5-372008

Настанова з проектування, монтування та експлуатації
автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і
спорудами

ДСТУ Б
В.2.6.23:2009

Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови

ДБН В.2.633:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги
до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ Б
В.2.634:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.
Класифікація та загальні технічні вимоги

ДСТУ Б
В.2.635:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та
опорядженням індустріальними елементами з вентильованим
повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ
Б.В.2.636:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та
опорядженням штукатуркою. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б
В.2.6146:2010

Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей

ДСТУ Б
Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні
В.2.7технічні вимоги ( ISO 11600:2002 (E), MOD)
158:2008
ДСТУ Б
Правила визначення вартості будівництва
Д.1.1-1:2013
Каталог будівельних норм та нормативних документів
національного рівня у галузі будівництва та промисловості
будівельних матеріалів України (В.2.1 «Основи та підвалини
будинків і споруд», В.2.5 «Інженерне обладнання будинків і
споруд. Зовнішні мережі та споруди», В.2.6 «Конструкції будинків
і споруд», В.2.7 «Будівельні матеріали»)

