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

Назва

1

2
Нормативно-правові акти

ЗУ ”Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560
ЗУ «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII
ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної
діяльності» від 14.10.1994 № 208/94-ВР
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV
ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005
№2806-IV
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
ЗУ ”Про ціни і ціноутворення” від 21.06.2012 № 5007-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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю
від 09.04.2015 № 320-VIII
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності» від 17.01.2017 № 1817-VIII
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері
будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва» від 17.10.2019 № 199-IX
ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку» від 02.09.2020 № 850-ІХ
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 Порядку застосування будівельних
норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та
будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами
Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984
№ 8073-X
Господарський кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII
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Нормативні акти

ДБН А.1.1-1-93
ДБН А.2.1-12014
ДБН А.2.23:2014
ДБН А.3.15:2016
ДБН В.1.112:2014
ДБН В.1.124:2009
ДБН В.1.125:2009
ДБН В.1.145:2017
ДБН В.1.25:2007
ДБН В.1.2-122008
ДБН В.1.214:2018
ДБН В.1.32:2010
ДБН В.2.110:2018
ДБН В.2.698:2019
ДБН В.2.6160:2010
ДБН В.2.6162:2010
ДБН В.2.6198:2014
1

Система стандартизації та нормування у будівництві.
Основні положення
Інженерні вишукування для будівництва
Склад та зміст проектної документації на будівництво
Організація будівельного виробництва
Будівництво в сейсмічних районах України
Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від
небезпечних геологічних процесів. Основні положення
проектування
Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист
територій від підтоплення і затоплення
Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних
умовах. Загальні положення
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних
об`єктів.Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
Система надійності та безпеки будівельних об`єктів.
Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги
безпеки
СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель і споруд
Геодезичні роботи у будівництві
Основи і фундаменти будинків та споруд. Основні
положення
Конструкції будівель і споруд. Бетонні та залізобетонні
конструкції. Основні положення
Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення
Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні
конструкції. Основні положення
Сталеві конструкції. Норми проектування
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Нормативні документи
ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки.
Організація та порядок проведення
ДСТУ 3989Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки.
2000
Основні положення, організація, порядок проведення та
оформлення результатів
ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків
(відповідальності)
ДСТУ-Н Б
Визначення параметрів будівель, споруд і території
А.1.3-1:2016
забудови. Загальні вимоги
ДСТУ-Н Б
Настанова з організації системи управління якістю
А.3.1-24:2013
будівництва
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.2.6Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення
199:2014
ДСТУ Б В.2.6Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу
200:2014
ДСТУ Б Д.1.1-1- Правила визначення вартості будівництва
2013
ДСТУ ISO
Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)
9001:2015
Каталог будівельних норм та нормативних документів
національного рівня у галузі будівництва та промисловості
будівельних матеріалів України (В.1.3 «Система
забезпечення точності геометричних параметрів у
будівництві», В.2.1 «Основи та підвалини будинків і
споруд», В.2.2 «Будинки і споруди», В.2.5 «Інженерне
обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та
споруди», В.2.6 «Конструкції будинків і споруд», В.2.7
«Будівельні матеріали»)

