
 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1266 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» для 

забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, Відділ капітального будівництва 

Миргородської міської ради інформує про наступне. 

28 січня 2022 року Відділом капітального будівництва Миргородської міської ради на сайті 

Уповноваженого органу «Рrozorro» опубліковано оголошення про проведення закупівлі за процедурою 

«переговорна процедура» за предметом: «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. 

Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл.» Коригування (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з 

об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва), за посиланням 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-28-009128-b . 

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до розміру бюджетного призначення для 

реконструкції будівель та на підставі обґрунтованих трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх 

вартості, обчисленої у поточному рівні цін, а також відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва»; ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ 

ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА (*Примітка: Лист Міністерства розвитку громад та територій України про 

введення в дію кошторисних норм України вих..№7/15.2/17444-21 від 16.11.2021: З метою приведення 

нормативної бази України з ціноутворення у будівництві у відповідність до вимог законів України «Про ціни 

та ціноутворення» та «Про інвестиційну діяльність» наказом Мінрегіону від 25.06.2021 № 162 «Деякі 

питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 

1225/36847 та 1226/36848, затверджено: Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з 

ціноутворення при визначенні вартості будівництва; Порядок застосування кошторисних норм та 

нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт 

та експертизи проектної документації на будівництво. 

Вказані Порядки набрали чинності 01.10.2021. 

На розвиток зазначених Порядків наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження 

кошторисних норм України у будівництві» затверджено кошторисні норми України (далі – КНУ):КНУ 

«Настанова з визначення вартості будівництва»; КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, 

науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (далі – 

Настанови). 

Кошторисна частина проектної документації, розроблена та затверджена у встановленому 

порядку до 08.11.2021, у зв’язку з набранням чинності Настановами не потребує перегляду та може 

використовуватися для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення 

процедури закупівлі. У разі якщо на дату введення в дію Настанов розпочато процедури закупівель/спрощені 

закупівлі, умовами яких передбачений порядок розрахунку договірної ціни учасника відповідно до 

національних стандартів з ціноутворення у будівництві (далі – ДСТУ), замовникам може бути прийнято 

рішення щодо внесення відповідних змін до тендерної документації. У разі якщо зміни не вносяться і за 

умовами закупівель/спрощених закупівель, розпочатих до 08.11.2021, тендерна пропозиція (договірна ціна) 

учасника мала бути розрахована відповідно ДСТУ, то вона має бути обчислена відповідно до ДСТУ. 

Враховуючи, що договір про закупівлю укладається відповідно до вимог тендерної документації та 

тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, і що умови договору про закупівлю не повинні 

відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону 

переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі 

застосування переговорної процедури, при укладенні договору про закупівлю після 08.11.2021 договірна 

ціна переможця має бути розрахована відповідно до умов, встановлених замовником під час проведення 

закупівлі. В подальшому, за необхідності, здійснюється внесення змін до умов укладеного договору в 

частині порядку формування договірної ціни згідно з Настановами. Перерахування договірної ціни 

відповідно до Настанов здійснюється за згодою сторін, коли таке перерахування передбачено умовами 

укладеного договору.) 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі складені у відповідності до діючих нормативно-

правових актів України:  

- ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»; 

-  ДСТУ Б В.2.6-36 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією та оброблених штукатурками. загальні технічні вимоги»;·  

- ДБН В.2.6-33: 2018 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, 

улаштування та експлуатації»; 

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»; 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-28-009128-b


- СНіП II-12-77 «Захист від шуму»;  

- ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 «Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, 

оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНИП 3.04.01-87, МОД)»; 

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». 

 

 


