
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичне забезпечення та рекомендована література і 
джерела інформації: 

1.Халіна В.Ю., Буцький В.О. Конспект лекцій з дисципліни 
«Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі» для студентів 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» професійного спрямування «Публічні закупівлі» / 
Укладачі В.Ю. Халіна, В.О. Буцький. – Харків: ХНУБА, 2019. – 97 с. 

2.Халіна В.Ю., Буцький В.О. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисципліни «Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі» для 
студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / В.Ю. Халіна, 
В.О. Буцький. – Х.: ХНУБА, 2019. – 48 с. 

3.Халіна В.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Публічні закупівлі 
та тендери в будівельній галузі» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність / В.Ю. Халіна. – Х.: ХНУБА, 2019. – 32 с. 

4.Наказ Мінекономрозвитку від 18.03.2016 №477 «Про затвердження Порядку 
розміщення інформації про публічні закупівлі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua. 

5.Наказ Мінекономрозвитку від 17.03.2016 №454 «Про затвердження Порядку 
визначення предмета закупівлі - діє з 5 квітня 2016 р. для закупівель за Законом «Про публічні 
закупівлі»» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua. 

6.Наказ Мінекономрозвитку від 13.04.2016 №680 «Про затвердження примірної 
тендерної документації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.me.gov.ua. 

7.ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.dnaop.com. 

 

ТЕМА 5  

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В БУДІВЕЛЬНІЙ 

ГАЛУЗІ  

(практичні заняття – 4 год.) 
Практичне заняття 1 (2 години): Віднесення предмета 

закупівель до товарів, робіт та послуг в будівництві. 
Поняття капітального та поточного ремонту. Правила 

планування закупівлі робіт та послуг у будівництві 
 

 

Коментар викладача до практичного заняття: 
практичне заняття 1 розраховане на 2 год. 

(23.04.2020р.) і передбачає закріплення положень 
нормативно-законодавчої бази, а також набуття 

навичок визначення предмета закупівлі з урахування 
специфіки будівельної галузі. 

Розвязане практичне завдання надсилати на електр. 
Адресу v.khalina@ukr.net або завантажити на Гугл-

классрум за код дисципліни cqjrufx. 

Дякую! 
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1.Нормативно-законодавча база: 

Щодо визначення предмета закупівлі та його вартості: 
1.Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-IX (далі Закон). 

2.ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», наказ 

Мінрегіонбуду від 05.07.2013 № 293.  

3.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. 

4.ДБН А.2.2-3:2014 «Склад  та зміст проектної документації на 

будівництво». 

Щодо визначення проекту договору підряду на будівництво: 

1.Цивільний кодекс України 

2.Господарський кодекс України 

3.Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-IX 

4.Постанова КМУ від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних 

умов   укладення та виконання договорів  підряду в капітальному будівництві» 

5.Постанова КМУ «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва 

об'єкта архітектури» від 11.07.2007 № 903 – Постанова № 903 

6.Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України № 3 від 27.10.2005 «Про затвердження Примірного 

договору підряду в капітальному будівництві». 

7.Наказ Мінрегіонбуду України від 13.01.2009 №2 «Про оприлюдення 

Рекомендацій зі складання додатків до договорів підряду в капітальному 

будівництві». 
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8.ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 «Настанова щодо підготовки та складання 

договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт». 

Щодо наявності ліцензії та дозволів у закупівлі робіт:  
1.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». 

2.Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської 

діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури». 

3.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». 

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». 

 

2.Правила планування закупівлі робіт та послуг у будівництві** 

 

2.1 Визначення предмета закупівлі* 

- робіт у будівництві: за об’єктами будівництва  та з урахуванням ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013, а також ГБН  Г.1-218-182:2011. Види ремонтів та перелік робіт» із 

зазначенням в дужках предмета закупівлі відповідно до показників  другої - 

п’ятої  цифр Єдиного закупівельного словника. 

- послуг з поточного  ремонту: за кожним окремим будинком, будівлею, 

спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з 
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термінологією ДБН А.2.2-3:2014 та/або ГБН  Г.1-218-182:2011 із зазначенням у 

дужках предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника. 

 

2.2 Визначення очікуваної вартості 
закупівлі робіт: повна вартість робіт, які передбачають до виконання за 

предметом закупівлі згідно з проектної документації.  

 Водночас, при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі робіт 

замовник керується даними кошторису (кошторисного розрахунку) на весь об'єкт 

будівництва. 

Тобто, у разі коли він проводить роботи за окремим об'єктом, на який 

складений окремий об'єктний кошторис, їх закупівлю замовник здійснює, 

керуючись вартісними межами, визначені у частині 1 статті 2 Закону.  

 закупівлі послуг з поточного ремонту: вартість ремонтних робіт 

визначають згідно з кошторисом на підставі дефектного акту або матеріалів 

інженерних вишукувань чи обстежень будинку, будівлі, споруди, лінійного 

об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури (не поверхів,  окремих 

приміщень або видів ремонтних робіт). 

 Також, зауважимо, з 1 червня 2018 року набрали чинності зміни до Правил 

визначення вартості будівництва, які передбачили, зокрема, що замовники 

будівництва у зведеному кошторисному розрахунку можуть передбачати кошти 

на інженерно-консультаційні послуги.  
 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНО 

*Більше про визначення предмета закупівлі робіт та послуг у будівництві 
читайте у статті https://e-tender.ua/news/remonti-roboti-chi-poslugi-chi-

mozhlivi-zakupivli-bez-pomilo-131 

**Також питання планування закупівлі на будівництво розкрито у листі 
МЕРТУ «Щодо закупівлі робіт» від 25.11.2016 р. № 3302-01/38216-06.  
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Практичне завдання 1. Проводиться поточний 

ремонт однієї будівлі бюджетної установи. При цьому 

заплановано кілька видів робіт: частковий ремонт покрівлі 

вартістю 100 тис. грн, а також фарбування підлоги і стін 

вартістю 150 тис. грн.  

Визначити предмет закупівлі та обґрунтувати відповідь. 

Практичне завдання  2. Проводиться поточний ремонт двох будівель 

бюджетної установи. Для кожної з будівель вартість ремонту не перевищує 200 

тис. грн. Визначити предмет закупівлі та обґрунтувати відповідь. 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання  3. Уявімо таку ситуацію: орган місцевого 

самоврядування отримав субвенцію на розвиток об'єктів інфраструктури своєї 

громади на суму 2 млн грн. Субвенція спрямовується на капітальний ремонт 

мережі водопроводу. Як замовнику розпорядитися цими коштами відповідно до 

нового закону? 

Практичне завдання  4. Замовник планує закупівлю робіт з монтажу 

обладнання і виявиться, що його вартість більше, ніж робіт (послуг) з його 

монтажу (налагодження тощо). До якої категорії віднести такий предмет 

закупівель? Поясніть логіку рішення замовника та обгрунтуйте відповідно до 

законодавства. 
 

 

ВАЖЛИВО! Замовник не має права ділити предмет закупівлі 
на частини для уникнення застосування процедури відкритих 
торгів або застосування Закону №922 (ч. 7 ст. 2 Закону № 922). 
Однак це не позбавляє замовників можливості поділити 
предмет закупівлі на лоти, якщо передбачається проведення 
ремонтних робіт різних видів, що потребує залучення 
спеціалізованих підрядних організацій. 
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