
ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, нормативних актів і нормативних документів, 

що використовуються для спеціальної підготовки  

та кваліфікаційного екзамену претендентів на сертифікацію  

 за професією інженер з інвентаризації нерухомого майна 

 

Позначення Назва 

1 2 

Нормативно-правові акти 

ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

від 01.07.2004 № 1952-IV 

ЗУ «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613 

ЗУ «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780 

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

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

від 06.09.2005 № 2806 

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 

ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю … від 

09.04.2015 № 320-VIII  

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, 

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

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 

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики 

України «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної 

інвентаризації об'єктів нерухомого майна» від 24.05.2001 № 127 

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) 
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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 Б.2.2-

12:2018 

Планування і забудова територій 

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.1.2-8-

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.1.2-14-

2009 

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 

безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

ДБН В.1.3-

2:2010 

Геодезичні роботи у будівництві 

ДБН В.2.1-10-

2009 

Основи та фундаменти споруд. Основні положення 

проектування 

ДБН В.2.2-2-95 Будинки і споруди. Теплиці і парники 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Будинки і споруди. Заклади освіти 

ДБН В.2.2-

4:2018  

Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти 

ДБН В.2.2-9-

2009 

Громадські будинки та споруди. Основні положення 

ДБН В.2.2-

10:2017 

Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я 

ДБН В.2.2-

15:2015 

Житлові будинки. Основні положення 

ДБН В.2.3-

6:2009 

Мости та труби. Обстеження і випробування 

ДБН В.2.6-

98:2009 

Бетонні та залізобетонні конструкції  

ДБН В.2.6-

160:2010 

Сталезалізобетонні конструкції 
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ДБН В.2.6-

161:2010 

Дерев'яні конструкції 

ДБН В.2.6-

162:2010 

Кам'яні та армокам'яні конструкції 

ДБН В.2.6-

163:2010 

Сталеві конструкції 

ДБН В.3.1-1-

2002 

Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних 

конструкцій і основ промислових будинків та споруд 

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  

 

 
 


