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«Правила визначення вартості наукових  та науково-технічних робіт 

у будівництві» 

 

1 РОЗРОБЛЕНО : ДП Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, 

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 стан-

дартизації, сертифікації та якості» від _____________________  

   № ______ з ___________________  
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Доповнити Пункт 7.4.1 

7.4.1 При розрахунку вартості за нормативами заробітна плата нау-

ково-технічного персоналу обчислюють за сьомим розрядом складності 

робіт у будівництві при рекомендованій на поточний час середньомісяч-

ній заробітній платі в будівництві, що відповідає середньому розряду 

складності робіт у будівництві - 3,8.  

Показник кошторисної вартості ННТР Ц
ЛД

у грн/дн. в розрахунку на 

один людино-день на поточний час визначають за формулою: 
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де  Зсер
– середньомісячна заробітній платі в будівництві, що відповідає 

середньому розряду складності робіт у будівництві - 3,8. на поточний рік, 

грн/місяць; 

k 8,3
 - міжрозрядний  коефіцієнт  3,8 розряду складності робіт у будівницт-

ві згідно Додатку А ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, 

k 0,7
 - міжрозрядний  коефіцієнт  7 розряду складності робіт у будівництві 

згідно Додатку А ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, 

k наук
 -  коефіцієнт, що враховує надбавку за стаж наукової роботи, 

tдн – середня кількість днів у місяці поточного року при 40-годинному ро-

бочому тижні, дні;  

    ФОП
– питома вага заробітної плати науково-технічного персоналу в 

усередненій структурі вартості ННТР. 
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 Викласти в новій редакції Додаток А: 

Додаток А 

(довідковий) 
 

ПЕРЕЛІК ВІДОМЧИХ ЗБІРНИКІВ НОРМАТИВІВ  НА НАУКОВІ І 

НАУКОВО -ТЕХНІЧНИ РОБОТИ, ЩО ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Табліця А.1  

Назва збірника 
Ким 

затверджено 

Примітка, щодо 

визначення 

вартості робіт 
1 2 3 

1 Нормативи витрат труда для 

визначення вартості робіт з оцінки 

технічного стану та експлуатаційної 

придатності конструкцій будівель і 

споруд СОУ Д.1.2-02495431-

001:2008  

Погоджено 

Мінрегіонбудом 

України. Рішення 

НТР від 02.06.2008  

№ 62 

Визначається нор-

мативним методом 

виходячи з витрат 

труда та показника 

вартості на один 

люд.-дн. 

2 Методичні рекомендації 

визначення вартості робіт з 

обстеження, оцінки технічного стану 

і паспортизації будівель і споруд 

(НДІБВ) 

 

Затверджено 

наказом Держбуду 

України 

 від 12.06.99 № 166 

Те саме 

3 Сборник расценок на работы по 

внедрению научно-технической 

продукции в области бетона и 

железобетона (НИИЖБ Госстроя 

СССР) 

Дозволено тимча-

сове застосування 

листом Держбуду 

України  

від 12.02.98 

Те саме 

4 Тимчасовий збірник цін на 

науково-проектні роботи по 

нерухомих пам’-ятках історії та 

культури Української РСР 

(ТЗЦНПР-91) 

 

Затверджено 

наказом Держбуду 

УРСР 

 від 24.06.91 № 75  

Визначається нор-

мативним методом 

виходячи з варто-

сті робіт з ураху-

ванням індексів на 

поточний час 
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Кінец таблиці А.1 

1 2 3 

5 Порядок визначення вартості робіт 

з обстеження металевих конструкцій 

будівель та споруд ДСТУ-Б Д.1.2-3: 

2016 

Затверджено Нака-

зом Мінрегіону 

України від 

29.06.2016 р. 

Визначається нор-

мативним методом 

виходячи з витрат 

труда та показни-

ка вартості на 

один люд.-дн. 

6 Нормативи трудомісткості та 

вартість робіт із стандартизації 

ДСТУ 4054 - 2001 

  

Затверджено 

наказом Держстан-

дарту України від 

22.11.2001 № 520 

Визначається 

калькуляційним 

методом  

7 Настанова щодо визначення 

вартості розроблення та експертизи 

проектів будівельних норм ДСТУ-Н 

Б Г.1-9:2007 

Затверджено 

наказом Мінрнгіон- 

 буду України від 

17.12.2007 № 373 

Те саме  

8 Правила визначення вартості 

проектно-вишукувальних робіт та 

експертизи ролектної документації 

на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013) 

Затверджено Нака-

зом Мінрегіону 

України від 

08.08.2013 р.від 

14.12.2000 № 374, 

з доповненнями та 

змінами 

Визначається 

Нормативним ьа 

калькуляційним 

методом  

9 ДСТУ Б Д.1.2-1:2013 Нормативи 

витрат труда для визначення вартос-

ті науково-дослідних робіт у будів-

ництві ДСТУ Б Д.1.2-1:2013  

Затверджено Нака-

зом Мінрегіону 

України 

 від 07.06.2013 р. 

№ 235 

Визначається нор-

мативним методом 

виходячи з витрат 

труда та 

показника 

вартості на один 

люд.-дн 

 

 

 

 

 


