ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ
У БУДІВНИЦТВІ
Основні положення
ДБН А. 1.1-1-2009
Зміна № 1

Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням),
носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не має статусу офіційного, навіть
якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії).

ДБН А.1.1-1-2009 Зміна № 1 С.1

1 РОЗРОБЛЕНО:

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

2 ЗАТВЕРДЖЕНО
ТА НАДАНО
ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 04.04.2017 р. № 70, чинний з першого числа місяця, що
настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні
Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України»

ТЕКСТ ЗМІНИ
1. По всьому тексту документа слова "та стандартизації" вилучити.
2. Розділ 2. Слова та цифри: "Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. №2408-ХІІ; Закон
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 р. № 3164-ІV; ДСТУ
1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення; ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація.
Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять; ДСТУ 1.2:2003 Національна
стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів; ДСТУ 1.3:2004 Національна
стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов;
ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту
нормативних документів; ДСТУ 4054 Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова; ДСТУ
Б.1.1-1-...:200...1) Нормування та стандартизація. Терміни та визначення" вилучити.
3. У розділі 3 абзац перший вилучити.
4. У пункті 4.2:
абзац одинадцятий слова "економічних нормативів" вилучити; абзац
дванадцятий вилучити.
5. Пункти 5.2, 5.3 вилучити.
6. Абзаци 4, 6, 8, 11, 12 пункту 6.1 вилучити.
7. У розділі 7:
абзаци 5-9 пункту 7.1 вилучити;
у пункті 7.2 абзац другий слово "національні" замінити на "державні"; абзац третій вилучити; у пункті 7.3
індекси та слова: "ДСТУ Б - національний стандарт у сфері будівництва; ДСТУ-Н Б - настанова, яку прийнято як
стандарт; ТУУ - технічні умови України, які не є стандарт; СОУ - стандарт організації; ТС - технічне свідоцтво."
вилучити; у пункті 7.6 абзаци 2-5 вилучити; пункти 7.7, 7.8, 7.9 вилучити;
Доповнити пунктом 7.11 наступного змісту:
"Позначення державних будівельних норм складається з індексу, комплексу, реєстраційного номера, наданого їм
при затвердженні, відокремленого знаком "дефіс", і чотирьох цифр року затвердження, відокремлених знаком
"двокрапка":
ДБН Х.Х.Х-YYY:ZZZZ,
де ДБН - індекс;
Х.Х.Х- комплекс;
YYY- реєстраційний номер;
ZZZZ - рік затвердження.
Приклади:
ДБН В.2.6-33:2008
Позначення галузевих будівельних норм складається з індексу, комплексу (додаток А), коду суб'єкта нормування
згідно з "Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України" (ЄДРПОУ), реєстраційного номера, наданого
їм при затверджені, відокремлених знаком "дефіс", і чотирьох цифр року затвердження, відокремлених знаком
"двокрапка":
ГБН Х.Х.Х-НННННННН-YYY:ZZZZ, де ГБН - індекс;
Х.Х.Х - комплекс;
НННННННН - код суб'єкта нормування згідно з "Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України"
(ЄДРПОУ);
YYY - реєстраційний номер;
ZZZZ - рік затвердження.
Приклад:
ГБН В.2.2-35079324-1:2016

