
 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. 

30 серпня 2022 року Відділом капітального будівництва Миргородської міської 

ради на сайті Уповноваженого органу «Рrozorro» опубліковано оголошення про 

проведення переговорної процедури закупівлі за предметом: «Капітальний ремонт дороги 

по вул. Д.Апостола в м. Миргород Полтавської області (коригування)» (код ДК 021:2015 - 

45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), ідентифікатор закупівлі - UA-

2022-08-30-008045-a, опублікована на сайті Уповноваженого органу за посиланням: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-30-008045-a . 

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до розміру бюджетного 

призначення для капітального ремонту об’єктів 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» 

(*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 
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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 предмета закупівлі складені у відповідності до 

державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки 

дорожнього руху: ДБН В 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; Закон України 

«Про благоустрій населених пунктів»; Правила благоустрою території міста; ДБН В.2.3-

4:2015 АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво; ДБН 

В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будинків і споруд»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій», ДБН В 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів». 

  


