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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

Система стандартизації та нормування у будівництві 

РЕЄСТРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Система стандартизации и нормирования в строительстве 

РЕГИСТРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

Standardization and normalization systems in construction 

GUIDANCE ON REGISTRATION OF BUILD NORMS 

Чинний від 2011-10-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до реєстрації державних та 

галузевих будівельних норм і змін до них. 

1.2 Цей стандарт призначений для суб'єктів нормування та організацій, 

що виконують роботи з нормування у будівництві. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні 

документи: 

ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування в будівництві. 

Основні положення 

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання 

будівельних норм 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДБН А.1.1-1:2009 

державні будівельні норми, галузеві будівельні норми, суб'єкт нормування; 

контрольний примірник будівельних норм [2]. 

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять 

3.1 реєстрація будівельних норм 

Фіксування факту створення контрольного примірника будівельних норм, 
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надаючи реєстраційний номер та записуючи інформаційні дані про нього, 

необхідні для долучення до реєстру 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Мета реєстрації: 

- забезпечення державного обліку будівельних норм; 

- надання інформаційних послуг із питань нормування у будівництві; 

- формування фондів будівельних норм. 

4.2 Реєструє державні та галузеві будівельні норми (зміни до них) 

центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури [3]. 

4.3 Будівельні норми та зміни до них подають на реєстрацію протягом 

місяця з дня їх затвердження. 

5 ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, ПОДАНИХ НА 

РЕЄСТРАЦІЮ 

5.1 Будівельні норми (зміни до них), які подають на реєстрацію, повинні 

бути розроблені, погоджені та затверджені в установленому Порядку [3]. 

5.2 Побудова, виклад, оформлення та зміст будівельних норм або змін до 

них мають відповідати вимогам ДСТУ Б А.1.1-91. 

5.3 На реєстацію подають такі документи: 

-  будівельні норми або зміни до них (оригінал); 

- документ (копія) про затвердження будівельних норм (змін до них); 

- супровідний лист. 

5.4 На реєстрацію подають прошиті будівельні норми (зміни до них), 

засвідчені підписами керівника (заступника) організації-розробника та 

наукового керівника розробки, а на звороті підписом керівника суб'єкта 

нормування у будівництві (його заступника) та печаткою. 

5.5 Державні будівельні норми на реєстрацію подають в одному 

примірнику, галузеві - у двох примірниках. 

6 ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

6.1 На титульному аркуші кожного з примірників будівельних норм 

ставлять штамп "Контрольний примірник" із назвою центрального органу 

http://www.dbn.com.ua/
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виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, зазначенням дати 

реєстрації, та реєстраційного номера. 

6.2 Реєстраційний номер державних будівельних норм складається з 

коду за "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України" 

(ЄДРПОУ) центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та 

архітектури, роздільника (похилої риски) та порядкового реєстраційного 

номера, який починається літерою "Д" і далі йде порядковий номер, який 

доповнюється нулями до шести знаків. 

6.3 Реєстраційний номер галузевих будівельних норм складається з 

коду за "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України" 

(ЄДРПОУ) суб'єкта нормування, що їх затвердив, роздільника та порядкового 

реєстраційного номера, який починається літерою "Г" і далі йде порядковий 

номер, який доповнюється нулями до шести знаків. 

6.4 Реєстраційний номер зміни до будівельних норм складається з 

реєстраційного номера будівельних норм, до яких розроблено зміну, 

роздільника та порядкового номера зміни (два знаки). 

6.5 Відповідний запис вносять у реєстр будівельних норм за формою 

згідно з А.1. 

6.6 Після реєстрації державних будівельних норм (змін до них) 

контрольний примірник державних будівельних норм [2] зберігається у 

центральному фонді будівельних норм разом зі справою будівельних норм. 

6.7 Після реєстрації галузевих будівельних норм один контрольний 

примірник повертають суб'єкту нормування, що затвердив будівельні норми, 

для зберігання у фонді галузевих будівельних норм, а другий контрольний 

примірник зберігається у центральному фонді будівельних норм. 

7 АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

7.1 Реєстрацію будівельних норм (змін до них) анулює центральний 

орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури на підставі наказу 

відповідного суб'єкта нормування про визнання їх такими, що втратили 

чинність. 
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7.2 Після анулювання реєстрації відповідний запис вносять у реєстр 

будівельних норм за формою згідно з А.2. 

7.3 На обкладинці контрольного примірника будівельних норм 

ставлять штамп "Реєстрацію анульовано" із зазначенням назви центрального 

органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури та дати 

анулювання реєстрації. 

7.4 Справа будівельних норм після анулювання реєстрації залишається у 

відповідному фонді будівельних норм. 

8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО БУДІВЕЛЬНИХ 

НОРМ 

Інформацію про затверджені будівельні норми (зміни до них) та такі, що 

втратили чинність, на підставі даних реєстру будівельних норм публікують в 

офіційному взиоддачнинйі центрального органу виконавчої влади з питань 

будівництва та архітектури, у каталозі чинних в Україні регламентуючих 

документів у будівництві, також ця інформація може бути доступна іншим 

засобам масової інформації. 

http://www.dbn.com.ua/
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Додаток А 

(обов'язковий) 

 

ФОРМА РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

 

А.1 Форма реєстру будівельних норм 

№ 

з/п 

Дата 

реєстрації 

будівель-

них норм 

Реєст-

рацій-

ний 

номер 

Суб'єкт 

нормування, 

який затвердив 

будівельні 

норми, наказ 

про затверд-

ження 

Кодове 

позначення 

та назва 

будівельних 

норм 

Дата 

набрання 

чинності, 

уведено 

"Вперше" чи 

"На заміну" 

Розробник 

(співрозроб- 

ники) 

будівельних 

норм 

 

А.2 Форма анулювання реєстрації будівельних норм 

 

№ 

з/п 

Дата 

анулювання 

реєстрації 

будівельних 

норм 

Реєст-

рацій-

ний 

номер 

Наказ суб'єкта 

нормування про 

визнання будівель-

них норм такими, 

що втратили 

чинність, дата 

втрати чинності 

Кодове 

позначення 

та назва 

будівельних 

норм, що 

втратили 

чинність 

Кодове позначення 

та назва докумен-

та, яким замінено 

будівельні норми, 

реєстраційний 

номер (за 

наявності) 
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