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«Настанова щодо визначення Настановащодовизначення
прямих витрат  у вартості будівництва»

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект»; Технічний комітет стандартизації «Ціноутворення та кошторисне  нормування у будівництві» (ТК 311)
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем    стандартизації, сертифікації та якості» від _____________________
   № ______ з ___________________ 


Підпункт 5.3.1.2.
Викласти в новій редакції:
«Вартість людино-години робітників по об’єктах будівництва, що                    споруджуються за рахунок державних коштів, обчислюється з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженому наказом Мінрегіону 20 жовтня 2016 року №281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за №931/32383».
Пункт 5.4.2.
Викласти в новій редакції:
«По об’єктах будівництва, що споруджуються за рахунок державних коштів, вартість машино-години обчислюється з урахуванням «Усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та механізмів» (далі – Усереднені показники), які враховують усереднені значення всіх складових вартості машино-години експлуатації будівельних  машин та механізмів, зазначених у ресурсних елементних кошторисних нормах.
Усереднені показники надаються Технічним комітетом стандартизації «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»».
Підпункт 6.1.1.3 
Виключити 
Підпункт 6.1.1.4 
Викласти в новій редакції:
«Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженому наказом Мінрегіону 20 жовтня 2016 року №281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за №931/32383».
Підпункт 6.2.1.5
Викласти в новій редакції другий абзац:
«В економічному обґрунтуванні провадиться співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та вартості експлуатації машино-години цих машин, що склалася в регіоні, або (за їх відсутності) за Усередненими показниками, які надаються Технічним комітетом стандартизації «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», з відповідною вартістю зазначених робіт, що планується виконувати із застосуванням ручного труда чи наявних у підрядній організації машин та механізмів. Розрахунками, проведеними для зазначеного співставлення, враховуються загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток».




