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На _______ від ________

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери публічних
закупівель
Щодо визначення предмета закупівлі робіт
у зв'язку із прийняттям та затвердженням
кошторисних норм України

Міністерство економіки України на численні звернення суб'єктів сфери
публічних закупівель щодо порядку визначення предмета закупівлі робіт у зв'язку із
втратою чинності ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”
повідомляє.
Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) визначає правові та
економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення
потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.
Відповідно до пункту 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 15.04.2020 № 708 (далі - наказ № 708), визначення предмета закупівлі
робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за
об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 “Правила визначення
вартості будівництва”, прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року
№ 293, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт
автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт”,
затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня
2011 року № 301.
Водночас зазначаємо, що наказом Міністерства розвитку громад та територій
України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у
будівництві” (далі - наказ № 281) визнано такими, що втратили чинність державні
стандарти України, зокрема ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості
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будівництва”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293
(далі - ДСТУ).
Крім того, наказом № 281 затверджено кошторисні норми України “Настанова
з визначення вартості будівництва”; “Настанова з визначення вартості проектних,
науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на
будівництво”, що набрали чинності з 08.11.2021.
Відповідно до пункту 1.2. розділу І “Загальні положення” кошторисних норм
України “Настанова з визначення вартості будівництва” об’єкт будівництва –
будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні
об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.
У зв’язку із втратою чинності ДСТУ, а також прийняттям та затвердженням
кошторисних норм України, наказ № 708 буде приведено у відповідність до вимог
законодавства.
До приведення у відповідність наказу № 708 при визначенні предмета закупівлі
робіт згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва
рекомендуємо замовникам враховувати кошторисні норми України “Настанова з
визначення вартості будівництва”, затверджені наказом № 281, в яких наведено
визначення об'єкта будівництва.
При цьому пропонуємо ознайомитися з листом Міністерства розвитку громад
та територій України від 16.11.2021 № 7/15.2/17444-21 в якому надано роз’яснення в
частині перегляду та використання кошторисної частини проектної документації,
розробленої та затвердженої до 08.11.2021, розрахунку договірної ціни, укладення
договору про закупівлю та внесення змін до нього (у разі закупівлі робіт) у зв’язку із
прийняттям та затвердженням кошторисних норм України.
Додаток: лист Міністерства розвитку громад та територій України від 16.11.2021
№ 7/15.2/17444-21 на 3 арк.
Заступник директора департаменту
сфери публічних закупівель – начальник
відділу політики публічних закупівель
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