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Центральні органи виконавчої
влади (за списком),
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації,
експертні організації (за списком)
На численні звернення учасників будівництва щодо визначення вартості
поточного ремонту існуючих об’єктів будівництва Мінрегіон повідомляє.
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Про архітектурну діяльність», ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст
проектної документації на будівництво» будівництво це нове будівництво,
реконструкція, реставрація, технічне переоснащення, капітальний ремонт.
Виходячи з положень зазначених законодавчих та нормативних
документів поточний ремонт не відноситься до будівництва, тому на нього не
поширюються законодавчі та нормативні документи, що діють у будівництві.
Вартість поточного ремонту має визначатися на підставі обгрунтованих
трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у
поточному рівні цін.
В окремих обгрунтованих випадках центральний орган виконавчої влади,
до сфери діяльності якого належать відповідні об’єкти, або замовник
(розпорядник коштів) розпорядчим документом за відповідним обгрунтуванням
може поширити дію окремих положень ДСТУ Б Д .1.1-1:2013 «Правила
визначення вартості будівництва» на поточний ремонт.
У разі прийняття рішення щодо поширення дії ДСТУ Б Д .1.1-1:2013 на
поточний ремонт у розпорядчому документі можуть бути зазначені відповідні
особливості,
зокрема
щодо
показників
кошторисного
прибутку,
загальновиробничих та адміністративних витрат тощо. При цьому враховуючи,
що роботи з поточного ремонту здійснюються в існуючих будівлях, при
г
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складанні інвесторської кошторисної документації на поточним ремонт кошти
на титульні тимчасові будівлі і споруди та сезонні подорожчання, як правило,
не враховуються. В окремих обґрунтованих випадках виходячи зі способу, умов
виконання ремонтних робіт (господарський, підрядний) та структури
організації - виконавця поточного ремонту показники для обчислення
загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку можуть
розраховуватись відповідно до ДСТУ-Н Б Д .1.1-3:2013 та ДСТУ-Н Б Д.1.15:2013 як для капітального ремонту. При цьому прибуток враховується при
складанні кошторисної документації на поточний ремонт лише у випадку
здійснення його підрядним способом.
Вартість поточного ремонту в окремих обгрунтованих випадках може
визначатися на підставі відповідних ресурсних елементних кошторисних норм
на ремонтно-будівельні роботи, за умов відповідності технології, складу робіт,
що виконуються, та витрат ресурсів, врахованих зазначеними нормами.

Заступник Міністра

Губень П.І.
Пономаренко І. Б. 284 05 70

