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Презентаційний матеріал з дисципліна «Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі»
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність



1. Нормативна база в сфері будівництва

Закони та кодекси:

ГК — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

ЦК — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. 

Закон № 922 — Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922.
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Щодо визначення предмета закупівлі та його
вартості:
•Закон України «Про публічні закупівлі» № 922 (Закон)*
•ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості
будівництва», наказ Мінрегіонбуду від 05.07.2013 № 
293.

•ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг
загального користування. Види ремонтів та перелік
робіт», затверджених наказом Державної служби
автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301.
•ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної
документації на будівництво».

https://i.factor.ua/law-56/
https://i.factor.ua/law-54/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19


Щодо визначення проекту договору підряду на будівництво:

Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України «Про публічні закупівлі»
Постанова КМУ від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних
умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві»
Постанова КМУ «Про авторський та технічний нагляд під час 
будівництва об'єкта архітектури» від 11.07.2007 № 903 – Постанова 
№ 903
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України № 3 від 27.10.2005 «Про 
затвердження Примірного договору підряду в капітальному
будівництві».
Наказ Мінрегіонбуду України від 13.01.2009 №2 «Про оприлюдення
Рекомендацій зі складання додатків до договорів підряду в 
капітальному будівництві».
ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 «Настанова щодо підготовки та складання
договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та 
будівельних робіт».
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Щодо наявності ліцензії та дозволів у закупівлі робіт:

Закон України «Про ліцензуваня видів господарської
діяльності»

Визначає, зокрема, перелік видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню: будівництво об’єктів, що за 
класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 
середніми та значними наслідками, - з урахуванням
особливостей, визначених Законом України «Про 
архітектурну діяльність».

Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування
господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів
архітектури».
Постанова КМУ від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання
ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків
(відповідальності) належать до об'єктів із середніми та 
значними наслідками».
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Щодо дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».



ДБН, ЯКІ ПОЧАЛИ ДІЯТИ у 2019 р.:

1. Щодо нового у правилах розроблення проектної документації на 
будівництво
Набули чинності зміни до Порядку розроблення проектної документації на 
будівництво об'єктів, затверджені наказом Мінрегіону від 17.05.2019 № 112.
Визначено, що проектні рішення, передбачені проектною документацією, 

на стадії, що підлягає затвердженню, мають відповідати проектним
рішенням, що були схвалені на попередніх стадіях проектування ЕП, ТЕО, 
ТЕР.
Крім того, проектна документація на об'єкт будівництва має бути 
розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату 
передання її замовнику.
На об'єкти будівництва, проектна документація на які затверджена
відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи, підлягає коригуванню у зв'язку з введенням в дію нових
нормативних документів, якщо щодо таких об'єктів не отримано документи, 

які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт.
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Проектна документація на об'єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до 
затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових нормативних документів, 

за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням таких вимог безпеки: 

забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, 
енергоефективності об'єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначений виняток не застосовують до об'єктів будівництва, спорудження яких здійснюється у строки, 
визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних
робіт.
Проектна документація має бути розроблена з урахуванням будівельних норм і стандартів, чинних на 
дату передачі замовникові.



Щодо порядку присвоєння адреси об’єктам будівництва

Із першого липня почав діяти порядок присвоєння поштових адрес 
новозбудованим об'єктам. Експериментальний порядок присвоєння адрес 
об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна діятиме до 31 грудня 2020-

го. І запроваджено його постановою КМУ № 367.
Наразі Мінрегіон підготував наказ щодо затвердження порядку визначення
реквізитів адреси об'єктів будівництва та об'єктів нерухомого майна і зараз він
проходить погодження.

Так, порядок передбачає можливість присвоєння адрес об'єктам будівництва та 
об'єктам нерухомого майна за єдиними процедурами та на безоплатній основі. А 
саме:

- під час отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки або
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- після отримання документа, що надає право на виконання будівельних робіт;

- після прийняття об'єкта в експлуатацію.

Отримати адресу об'єкта будівництва та нерухомого майна можна буде за 5 
робочих днів. Присвоюють адресу відповідні органи місцевої влади – виконкоми
сільської, селищної, міської ради, районні у місті Києві державні адміністрації, 
районні та обласні державні адміністрації.

© В.Ю. Халіна, v.khalina@ukr.net, www.facebook.com/veronika.khalina



Щодо проектування автостоянок і гаражів
Із першого липня можна будувати автоматизовані паркінги. Так, почали діяти зміни
у ДБН щодо проектування автостоянок і гаражів, якими унормовано можливість
будувати автоматизовані паркінги в містах України.

На відміну від звичайних чи механізованих гаражів, які сьогодні проектують, 

автоматизовані парковки передбачають повну автоматизацію усіх процесів. Такі
надсучасні паркінги користуються значним попитом у Японії, Америці і багатьох
країнах Європи. Це може бути реальним і в Україні.
Згідно зі змінами склад і площа приміщень, несучих конструкцій, кількість ярусів у 
автоматизованих гаражах визначають відповідно до завдання на проектування та 
залежить від особливостей і технічних можливостей застосовувати такі механізми. 

При цьому, керування пристроєм для переміщення авто і контроль його роботи
передбачають з приміщення диспетчерської, яка розташована на посадковому
поверсі.
Відповідно до нових норм, при будівництві автоматизованих паркінгів з метою 
безпеки потрібно обов’язково передбачати доступ персоналу для 
техобслуговування на кожен ярус розміщення автомобілів та до кожного 
паркомісця. Такі паркінги також можна прибудовувати до будинків за умови
відокремлення протипожежною стіною першого типу, а максимальний обсяг
пожежного відсіку має складати не більше 200 авто.
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Щодо проектування парковок на покрівлях громадських будівель
У нових змінах дозволено розміщувати автомобільні парковки на 
експлуатованих покрівлях громадських будівель і споруд. Наприклад, 

торговельних і торговельно-розважальних центрів, адміністративних та інших
споруд. Виняток становлять будівлі дитсадків, шкіл та корпусів лікарень з 
палатами. Норма діє з 1 липня.

Подібне є у багатьох країнах Європи та світу є досить розповсюдженим
розміщення парковок на покрівлях торгових центрів та інших сучасних
громадських будинків. Наприклад, такі стоянки є у Польщі, Франції, Італії, 
Німеччині.
Також для можливості безпечного розташування такої парковки потрібно
обов’язково дотримуватися відповідних технічних вимог. Відтак, автостоянки 
мають влаштовуватися згідно з вимогами ДБН «Планування і забудова
територій» щодо дотримання протипожежних відстаней від них до прилеглої
забудови, вимог правил улаштування електроустановок (ПУЕ) від брівки
земляного полотна до опор ліній електропередач, телефонних ліній, антен
мобільного та радіотрансляційного зв’язку тощо. Крім того, такі автостоянки 
повинні мати обов’язкові евакуаційні виходи. А розміщувати будь-які
тимчасові укриття для автомобілів забороняється.

Згідно з новими змінами, автостоянки допускається розташовувати на 
експлуатованому покритті громадських будівель і споруд за винятком
будівель закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також корпусів з 
палатами закладів охорони здоров’я.

ДБН «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»: 
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-368
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Щодо паркових місць з електрозарядками
З 1 липня вступають в дію зміни в ДБН, які
зобов’язують влаштовувати на парковках мінімум 5% 

місць з електрозарядками. Відповідно до змін, в 
Україні вводиться обов’язкова вимога –
облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум
5% машиномісць на парковках, що будують або
реконструюють. Тобто, саме відтепер усі нові або
реконструйовані парковки мають обов’язково
будувати з дотриманням цієї вимоги. Також згідно з 
новими змінами, не менше ніж 5% машиномісць від
загальної кількості у гаражах та автостоянках 
необхідно виділяти для облаштування зарядними
пристроями для паркування транспортних засобів, 

оснащених виключно електричними двигунами (одним 
чи декількома).

ДБН «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»: 
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-368
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2 Особливості здійснення будівельної діяльності
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Загальні особливості будівництва:

1. Нестаціонарність, тимчасовий характер, неоднотипних будівельного виробництва і характеру 
кінцевої продукції. З введенням в експлуатацію об'єктів будівельно-монтажні роботи перериваються на 
обжитому місці, і засоби виробництва переміщаються на нове місце. У будівництві рухливими є робочі
місця і будівельні машини, механізми, устаткування, техніко-технологічне оснащення праці, а продукція
- нерухомою. У промисловості, як правило, продукція має рухомий характер, а робочі місця
просторово закріплені. Кінцева продукція будівництва створюється протягом певного часу і 
застосовується там же, де вона закріплена територіально. Продукція будівельної галузі є предметом 
тривалого користування і служить суспільству десятки і сотні років.

2. Технологічна взаємозв'язок всіх операцій, що входять до складу будівельного процесу. У 
промисловості до початку випуску продукції відпрацьовується технологія виробництва. У будівництві
до початку будівельно-монтажних робіт створюються тимчасові виробничо-побутові та 
адміністративно-господарські будівлі, виконуються прокладки інженерних комунікацій, доріг, ліній
електропередачі тощо Всі ці особливості вимагають своєрідних організаційних форм і додаткових
витрат. Поряд з цим тривалі терміни будівництва викликають відволікання коштів з господарського
обороту у незавершене будівництво. Наднормативна тривалість будівництва і подальше 
вдосконалення технологічного прогресу приводять до перегляду раніше прийнятих рішень про хід
будівництва з урахуванням застосування нової техніки і технології робіт. Технологія будівельного
виробництва вимагає суворої послідовності у виконанні окремих його процесів: завершення одного 
робочого процесу передує початку іншого. Жоден будівельний процес не може початися без 
закінчення попереднього; продукцію своєї праці в цих умовах не можна накопичувати на проміжних
складах. У зв'язку з цим будівельні процеси не можна розташувати просторово, виникають труднощі
одночасного використання робітників відповідно до їх спеціальності і кваліфікації.
3. Нестійкість співвідношення будівельно-монтажних робіт за їх складністю та видами протягом місяця, 

що ускладнює розрахунок чисельного та професійно-кваліфікаційного складу робітників.
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4. Участь різних організацій у виробництві кінцевої будівельної
продукції. У промисловому виробництві при будь-якого ступеня
кооперування кінцеву продукцію випускає один виконавець, який цю
продукцію і реалізує. У будівництві об'єктів одночасно беруть участь
кілька будівельно-монтажних організацій (генпідрядник, субпідрядники), 

що створюють окремі конструктивні елементи будівлі. Кожна з цих
організацій реалізує (здає) виготовлену частину продукції. 
Будівництво тісно пов'язане з усіма галузями економіки, особливо з 
промисловістю. З одного боку, збільшення обсягів будівництва
залежить від розвитку галузей промисловості, які забезпечують його
технічну оснащеність: машини, матеріали, конструкції, електроенергію
та ін., З іншого боку, виконуючи для інших галузей економіки
будівельно-монтажні роботи на основі договорів підряду, будівельні
організації нерозривно пов'язані з діяльністю замовників. Ряд інших
галузей виступає стосовно до будівництва як у якості постачальників, 

так і в якості споживачів будівельної продукції. Будівництво є самої
матеріаломісткою галуззю: для отримання кінцевої продукції йому
поставляють будівельні матеріали більш 70 галузей економіки країни.

5. Роль клімату та місцевих умов в будівельних роботах. Незважаючи на ліквідацію сезонності в 
будівництві, негативні температури вимагають виконання заходів, що забезпечують спорудження
об'єктів і в зимових умовах. Будівництво будівель одного і того ж типу в різних районах країни вимагає
різних витрат матеріальних ресурсів. Умови будівництва багато в чому визначаються сейсмічними
умовами, рельєфом місцевості, геологічною будовою грунту, наявністю ґрунтових вод, способом
доставки на будівельний майданчик конструкцій і матеріалів.

Робітники на будівництві більше схильні до дії кліматичних умов, ніж робітники інших галузей
промисловості. Ця особливість вимагає докладання великих сил в найбільш сприятливий період року. У 
зв'язку з цим на основні будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи вводяться поправочні
коефіцієнти, що дозволяють враховувати відхилення від нормативних умов праці.
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Спеціальні особливості будівництва викликані великою різноманітністю
споруджуваних об'єктів. До їх числа відносяться: промислові, житлово-цивільні, 
соціально-побутові, транспортні, сільськогосподарські, меліорації і водного
господарства, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі.
Будівництво промислових об'єктів характеризується концентрацією їх на
відведеній території і складністю споруджуваних об'єктів. Роботи на одному місці
ведуться понад року. На організації, зайняті на спорудженні щодо
довгострокових об'єктів, менший вплив надає перебазування засобів
виробництва. На цих будівельних підприємствах, як правило, стабільний склад
кадрів.

Будівництву об'єктів транспорту, магістральних трубопроводів, 

меліорації і водного господарства, об'єктів сільськогосподарського
призначення та ліній електропередачі властиві: невеликий обсяг робіт на
одному місці, необхідність ведення робіт на різних об'єктах, віддалених один від
одного на відміну від сконцентрованих в одному місці, а також рухливість
робочих місць у міру зведення того чи іншого об'єкта і спорудження їх у 
необжитих місцях.

Зведення житлово-цивільних та соціально-побутових об'єктів
характеризується суворим дотриманням послідовності і черговості комплексної
забудови. У зв'язку з цим поряд з житловими масивами повинні будуватися
дороги, системи водопостачання, енергопостачання, тепломережа, школи, 

дитячі ясла і сади, об'єкти торгівлі, культури та побутового обслуговування. 

Недотримання вимог споруди цих об'єктів призводить до порушення санітарних і 
містобудівних норм і правил. Для будівництва об'єктів соціального призначення
характерні часта перебазування будівельної техніки, устаткування, бригад та
учасників будівельних підприємств, додаткові витрати часу, фінансів, матеріалів, 

що призводить до зменшення ефективності діяльності будівельних організацій.


