
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-09-22-010705-b 
 

Найменування замовника: Відділ капітального будівництва Військово-цивільної 
адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області 

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04011443 

Місцезнаходження замовника: 93400, Україна, Луганська обл., СЄВЄРОДОНЕЦЬК, пр. 
Центральний, буд.54б 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Ларін Андрій Іванович, 0645244124, okcs@i.ua 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Нове будівництво спортивної споруди зі штучним льодом у 
73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської області  

Назва предмета 
закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Нове будівництво 
спортивної споруди зі 
штучним льодом у 73 
мікрорайоні м. 
Сєвєродонецька 
Луганської області  

ДК 021:2015: 
45000000-7 — 
Будівельні роботи та 
поточний ремонт 

1 штуки  93400, Україна, 
Луганська область, 
м.Сєвєродонецьк, 73 
мікрорайон  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

згідно п.2 проєкту 
договору  

Пiсляоплата 15  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 100 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1100000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 500,00 UAH 

Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 жовтня 2020 23:00 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток   № 6 
Технічне завдання 

на розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням її 
експертизи щодо об’єкту: «Нове будівництво спортивної споруди зі 
штучним льодом у 73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської 

області» 
1. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, за 

«Збірником цін на проєктні роботи для капітального ремонту будівель та споруд» та 
Державними Стандартами України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 зі змінами і доповненнями та 
відомчими нормами, з урахуванням тих видів робіт, які пропонує виконати за Договором, 
з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути 
сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт, у 
тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідрядникам. Учасник складає 
кошториси на виконання робіт згідно візуального огляду об’єкту капітального ремонту. 
Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а 
витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції . 
Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт з ПДВ. 

2. Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) виконується проєктною 
організацією згідно переліку основних даних і вимог, викладених у завданні на 
проєктування об’єкту, з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності 
об’єкта будівництва. 

3. Виконання повного обсягу робіт з будівництва  у строгій відповідності до вимог ДБН 
В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-9:2018 
«Громадські будинки та споруди», ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 
виробництва»,ДБН В.2.2-5 2011 «Благоустрій територій» зі змінами, та відповідно до 
чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та 
висновки СЕС. 

4. Вартість проєктно-вишукувальних робіт уточнюється за результатами перевірки 
наданих кошторисів на розробку технічного звіту та ПКД на відповідність завданню на 
проєктування об’єкту та ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі змінами. 

5. Розрахунки та платежі за розроблену проєктно-кошторисну документацію 
здійснюється Замовником за результатами виконаних робіт згідно договору та 
підписаного сторонами Акту виконаних робіт. 

6. Відповідальність за порушення термінів розробки, погодження та коригування 
проєктно-кошторисної документації, узгоджених сторонами при укладанні договорів, 
згідно чинному законодавству України. 

7. Претендент на розробку проєктно-кошторисної документації підтверджує свою 
можливість виконати роботу відповідними ліцензіями, сертифікатами, дозволами, 
сертифікованими спеціалістами згідно чинному законодавству. 
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Завдання на проєктування 
на розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням її 
експертизи щодо об’єкту: «Нове будівництво спортивної споруди зі 
штучним льодом у 73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської 

області» 
№ 
п/п 

Перелік основних  
відомостей та вимог 

Зміст основних відомостей та  вимог  

1 Назва та місцезнаходження 
об’єкту 

«Нове будівництво спортивної споруди зі штучним 
льодом у 73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської 
області» 

2 Підстава для проєктування Завдання на проєктування 

3 Вид будівництва Нове будівництво 
4 Дані про замовника Відділ капітального будівництва Військово-цивільної 

адміністрації м.Сєвєродонецьк Луганської області 
93405 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр.  
Центральний, 54-Б 

5 Джерело фінансування Бюджетні кошти 

6 Дані про генерального 
проєктувальника 

Буде визначено за результатами спрощеної процедури 
закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі» 

7 Стадійність проєктування з 
визначенням затверджуваної 
стадії 

В дві стадії: 
− Проект (П) 
− Робоча документація (Р) 
Склад розділів вищевказаних стадій проектування 
виконати згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст 
проектної документації на будівництво» з урахуванням 
особливостей об’єкта будівництва. 

8 Інженерні вишукування Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічних 
вишукувань виконуються генеральним 
проектувальником відповідно до ДБН А.2.1-1:2014 зі 
зміною 1. 
Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічних 
вишукуваньзабезпечує проектна організація. 

9 Визначення класу наслідків 
(відповідальності) і 
встановленого строку 
експлуатації 

Клас наслідків СС2 
Виконати розрахунок відповідно до вимог ДСТУ 8855-
2019 
Розрахунковий термін експлуатації-50 років 

10 Дані про особливі умови 
будівництва  

Згідно інженерно-геологічних вишукувань 

11 Основні архітектурно-
планувальні вимоги і 
характеристики 
запроєктованого об’єкта 

1. Розробка проєктно-кошторисної документації з 
проведенням її експертизи для здійснення нового 
будівництва спортивної споруди зі штучним льодом у 
73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської області, 
відповідно до постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 
«Порядок затвердження проектів будівництва і 
проведення їх експертизи».  
Архітектурно - планувальні рішення Льодової арени 
виконати відповідно до вимог нормативних документів 
(ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-
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оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські 
будинки та споруди»). 
Площа земельної ділянки під нове будівництво – 1,2 га. 
Несучу конструкцію будівлі Льодової арени 
передбачити металевою однопрогінною. 
Зовнішні огороджуючи конструкції споруди виконати 
енергозберігаючими панелями типу «сендвіч» згідно до 
вимог діючих ДБН. 
Рішення по опорядженню фасадів попередньо погодити 
з головним архітектором м. Сєвєродонецьк. 
Архітектурно - планувальні вимоги до приміщень 
Льодової арени: 
1. Передбачити у приміщенні льодового поля: 
-розмір льодового поля 28м*58м; 
-професійні хокейні борта з хвіртками для гравців, 
воротами для льодопритиральної машини з захисним 
склом для глядачів в комплекті з боксами та захисною 
сіткою; 
-кількість сидячих місць для глядачів від 400 до 500 
місць; 
-роздягальні для команд – 4 шт.; 
-роздягальні для тренерів та суддів з необхідними 
підсобними  приміщеннями; 
-зали для загальної фізичної підготовки; 
-можливість експлуатації Льодової арени як для 
спортивнихзмаганьтак ідля масового катання; 
-необхідні приміщення для використання при 
масовомукатанніна ковзанах; 
-архітектурно-планувальні рішення Льодової арени з 
забезпеченням достатнього рівеня комфорту; 
-заходи, що забезпечення доступності споруди для 
маломобільних груп населення; 
-облицювання стін та підлоги в місцях масового 
скупчення та руху людей з можливістю щоденного 
вологого прибирання; 
-у вбиральнях та душових облицювання стін та підлоги 
керамічною плиткою; 
-в основних приміщеннях та частині допоміжних 
приміщеннях облаштування підвісними стелями. 
2. Підприємства громадського харчування (буфет) у 
складі: 
- буфет на 16 посадочних; 
- місце розташування закладів харчування повинне 
бути зручним для відвідування гостей комплексу, 
водночас не заважати технологічним потребам 
Льодової арени; 
- господарський двір розташувати з тильного боку 
комплексу. 

12 Черговість будівництва, 
необхідність виділення 
пускових комплексів  

В одну чергу, без виділення пускових комплексів 
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Вказівки про необхідність: 
1)розроблення 
індивідуальних технічних 
вимог; 

 
 
 
 
 
 

 
Запроектувати приєднання до інженерних мереж: 
- водопостачання, каналізації; 
- охоронної сигналізації, охоронного відео 
спостереження; 
- пожежної сигналізації. 
Технічні умови на приєднання до інженерних мереж 
отримуються Генеральним проектувальником. 
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної 
ділянки надаються Замовником. 

2). Розроблення окремих 
проектних рішень у 
декількох варіантах і на 
конкурснійоснові; 

Не потребує 

3) Попередні погодження 
проектних рішень; 

Попередньо погодити із головним архітектором міста 
Сєвєродонецьк 

- архітектурне вирішення фасадів; 
- генеральний план. 

4). Виконання 
демонстраційних матеріалів, 
макетів, креслень, інтер’єрів, 
їх склад та форма; 

Немає потреби 

5). Виконання науково-
дослідних та дослідно-
експериментальних робіт у 
процесі проектування; 
 

Не потребує відповідно до додатку В ДБН В.1.2-5:2007 
 
 
 
 

13 

6). Технічний захист 
інформації 

Відповідно до Закону України«Про авторське право і 
суміжні права» 

 Дані про вид палива і 
попередні погодження по 
його використанню 

Опалення будівлі ковзанки електричне 

14 Потужність або 
характеристика об’єкта, 
виробнича програма. 

Площа земельної ділянки – 1,2 га. 
1. Льодова арена – розмір льодового поля 28x58 м для 
спортивних змагань з хокею, фігурного катання та 
масового катання. 
2. Хокейна розмітка поля. 
3. Трибуни для глядачів від 450 до 500 місць. 
4. Спортивно-розважальний комплекс: 
- каркас споруди - металеві конструкції; 
- огороджувальні конструкції - панелі типу «сандвіч». 
5. Підприємства громадського харчування у складі: 
- буфет на 16 посадочних місць. 
6. Автостоянка. 

15 Вимоги  до благоустрою 
території. 

Згідно ДБН В.2.2-5 2011 «Благоустрій територій» зі 
змінами, ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та 
фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-9:2018 
«Громадські будинки та споруди». 

16 Вимоги до інженерного Відповідно до ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист 
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захисту територій та об’єктів, 
виробнича програма. 

територій» 

17 Вимоги щодо розроблення 
розділу «Оцінка впливу на  
навколишнє середовище». 

Згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд» 

18 Вимоги з енергозбереження 
та енергоефективності. 

Виконати відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.2-8:2010 
«Енергоефективність». 
Передбачити: 
- систему часткової рекуперації та використання 
зворотного тепла від холодильного агрегату на власні 
потреби ковзанки; 
- системи зовнішнього та внутрішнього освітлення 
запроектувати із застосуванням енергозберігаючих 
технологій; 
- клас енергетичної ефективності будівлі не нижче ніж 
клас «С». 

19 Дані про технології і (або) 
науково-дослідні роботи, які 
пропонує застосувати  
замовник. 

Не потребує 

20 Вимоги до режиму безпеки 
та охорони праці 

Відповідно до ДБН А.3.2.2-2009 «Промислова безпека в 
будівництві» 

21 Вимоги  до розробки розділу 
інженерно-технічних заходів 
з цивільного захисту 
(цивільної оборони) 

Відповідно до ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні 
заходи з цивільного захисту (цивільної оборони)» 

22 Вимоги до систем 
протипожежного захисту 
об’єкту. 

Запроектувати системи протипожежного захисту 
об’єкту у відповідності до чинного законодавства 
України відносно протипожежного захисту 
(нормативно-правові акти, пожежні норми, стандарти та 
ін.) 

23 Вимоги до розроблення 
спеціальних заходів. 

Система холодопостачання льодового поля: 
1. Обладнання повинно бути сертифіковане на 
відповідність Технічному регламенту про безпеку 
машин та устаткування, мати Сертифікат відповідності. 
2. Для холодопостачання льодового поля передбачити 
1 холодильну установку, розміщену в машинному 
відділенні з наступними параметрами: 
- продуктивність холодильної машини - не менше 450 
кВт; 
- компресор відкритий, гвинтовий двороторний, що 
входить до складу холодильної машини, повинен мати 
ступеневу регулювання продуктивності; 
- температура жидкости на входе (охлаждение) -11°C; 
- температура жидкости на выходе (охлаждение) -14°C; 
- холодоагент – R404А, R134А; 
- кількість компресорів - 2 шт.; 
- кількість контурів - 2 шт.; 
- хладоноситель - 42% водний розчин етиленгліколю; 
- теплоносій - 42% водний розчин етиленгліколю для 
обігріву підстави технологічної плити; 
- теплоносій - 30% водний розчин пропіленгліколю для 
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системи утилізації (в систему ОВіК); 
- вода - теплоносій для утилізації тепла для підігріву 
води в системі водопідготовки і ями танення льодової 
крихти; 
- тип охолоджувача холодильної машини - виносний 
водяний; 
- розрахункова температура зовнішнього повітря в 
літній період року Тнв прийняти для м. Сєвєродонецьк; 
- рівень шуму повітряних апаратів - не більше 64 дБ (А) 
на відстані 10 м; 
- склад холодильної машини повинні входити 
гідромодулі: охолодження технологічної плити; обігріву 
підстави технологічної плити; ями танення льодової 
крихти; утилізації тепла конденсації потужністю по 
теплу не менше 500 кВт; 
- система управління холодильної машини повинна бути 
побудована на базі мікропроцесора з можливістю 
перепрограмування і передачі контрольованих 
параметрів на віддалений персональний комп'ютер для 
моніторингу; 
- мікропроцесорний пульт управління з індикацією 
поточних значень і параметрів роботи холодильної 
машини, з можливістю управління холодильної машини 
як в ручному, так і автоматичному режимі, з контролем 
справності холодильної машини з виведенням на екран 
повідомлень про попередження і аваріях, і реєстраціях 
їх в пам'яті; 
- силове і технологічне обладнання повинно бути 
побудовано на базі комплектуючих, по функціонально-
якісними показниками не вирізняються від провідних 
світових виробників; 
- шафа силовий холодильної машини, напруга 3х380 В; 
- ізоляція трубопроводів теплоізоляційним матеріалом зі 
спіненого каучуку. 
- передбачити комплектування холодильних установок 
відповідної запірно-регулюючої арматурою: приладами 
автоматики і контролю параметрів роботи холодильного 
обладнання електронними і механічними приладами 
захисту, системою автоматичного управління. 
Конструкція льодового поля: 
Розробити конструкцію охолоджувальної 
залізобетонної технологічної плити і нижчих 
технологічних шарів (до опорної плити) льодового 
поля. 
Конструкція технологічної плити повинна 
забезпечувати підтримку льодового шару завтовшки не 
менше 40мм з температурою на поверхні -2...-8°С (в 
залежності від режиму експлуатації), при перепаді 
температур на поверхні поля не більше 0,5°С. 
Трубну систему охолодження льодового поля та 
обігріву основи технологічної плити виконати з труб ПЕ 
діаметром 25 мм. Крок розкладки трубопроводів 
охолодження технологічної плити і обігріву підстави 
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прийняти за розрахунком. 
Розподільчий колектор системи охолодження 
технологічної плити для вирівнювання втрати тиску по 
довжині трубопроводів виконати за схемою «Зрівнювач 
тиску Тіхельмана» з трубопроводів ПЕ. 
Система ОВіК льодового поля: 
Системи опалення, вентиляції, кондиціонування і 
осушення повітря в приміщенні льодового поля повинні 
забезпечити мінімальну санітарну норму повітря для: 

- хокеїстів 100 м3 / год; 
- катаються 60 м3 / год; 
- глядачів 20 м3 / год, 

а також забезпечити параметри повітря в зоні льодового 
поля: 

 - для хокею tвл = + 6...+8° Cφ ≤ 55%. 
 - для фігурного катання tвл = +8...+10° Cφ ≤ 55%. 
 - для масового катання tвл = +12...+14° Cφ ≤ 55%. 
Рухливість повітря в робочій зоні (1,5 м над 
поверхнею льоду) становить V = 0,25 м/с 

Розрахункові зовнішні параметри (Б) повітря прийняти 
для м Сєвєродонецьк. 
При розробці проекту передбачити: 
- повітроводи над льодової ареної виконати з 
оцинкованої сталі з ізоляцією; 
- нагрів припливного повітря за рахунок системи 
утилізації тепла від роботи холодильної машини, що 
забезпечує наморозку і підтримання льоду; 
- систему рекуперації тепла викидного повітря; 
- систему рециркуляції, що працює по датчикам якості 
повітря (СО/СО2); 
- у всьому вентиляційному обладнання застосувати 
енергоефективні ЕС- двигуни; 
- передбачити заходи щодо досягнення нормованих 
рівнів шуму від обладнання вентиляції та 
кондиціонування повітря в приміщенні, що 
обслуговується і на прилеглій до будівлі території. 
Система водопідготовки льодового поля: 
Розробити систему очищення і пом'якшення води згідно 
з аналізом води, використовуваної на об'єкті. 
Система водопідготовки запроектувати без 
зворотноосмотичної установки очищення води. 
Джерело водопостачання - міська водопровідна мережа. 
Вимоги до якості води: 
- загальна жорсткість - не більше 0,5 мг-екв/л; 
- залізо - не більше 0,1 мг-екв / л; 
- хлор і його сполуки - не більше 0,03 мг-екв/л; 
- сухий залишок - не більше 20 мг/л. 
- продуктивність водоочисного  
обладнання 1,5 м3/год. 
- температура вихідної води: 5...15°С.  
- температура нагрітої підготовленої води: 55-60°С. 
Систему нагріву і підтримки заданої температури 
підготовленої води запроектувати із застосуванням 
нагрівання від системи утилізації тепла та 
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електроелементів (додатково). 
Система водопідготовки повинна працювати в 
автоматичному режимі і не вимагати постійної 
присутності обслуговуючого персоналу. 
Автоматизація системи ОВіК льодового поля: 
Функції АСУ кондиціонування повітря: 
1. Управління та моніторинг вентиляційними системами 
включає: 
- автоматичне керування триходовими клапанами, 
вентиляторами, повітряними засувками і т.д. 
-автоматична підтримка заданої 
температури/вологості/якості повітря в обслуговуваних 
приміщеннях з тимчасового і температурного графіками 
відповідно до вимог санітарних норм і заходів, що 
проводяться; 
- автоматичний контроль стану повітряних фільтрів і 
вентиляторів станом датчиків перепаду тиску; 
- автоматичну роботу припливно-витяжних установок в 
режимі «зима-літо»; 
- захист від замерзання водяних теплообмінників 
нагріву повітря в холодну пору року; 
- додатковий захист від заморожування 
воздухонагревателей шляхом примусового запуску 
циркуляційних насосів в холодний період року; 
- сигналізацію при виході заданих значень 
технологічних параметрів за встановлені межі; 
- видачу сигналу при несправності припливних і 
витяжних вентиляторів; 
- в зимовому режимі, включення припливного 
вентилятора тільки після попереднього включення 
насоса гарячої води і прогріванні теплообмінника; 
- відкриття/закриття заслінок зовнішнього повітря при 
включенні/відключенні вентиляторів; 
- узгодження роботи різних кліматичних систем; 
- вимикання систем вентиляції та кондиціонування, а 
також тепловентиляторів і дестартфікаторов при 
отриманні сигналу пожежної тривоги від системи 
пожежної сигналізації. 
Автоматизація системи холодопостачання льодового 
поля: 
1. Функції АСУ холодопостачання включає в себе 
моніторинг стану холодильної машини, видачу 
установок на систему управління ХМ. 
2. Моніторинг стану ХМ увазі список параметрів, 
моніторинг яких передбачається здійснювати, готується 
і затверджується в процесі розробки проекту АСУ. 
3. Видача установок на систему управління ХМ увазі 
список установок і настроювальних параметрів 
готується і затверджується в процесі розробки проекту 
АСУ. 

24 Призначення нежитлових 
поверхів. 

Льодова арена містить: 
- каси; 
- хол для глядачів з можливістю проведення 
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загальноміських заходів; 
- зона прокату; 
- приміщення для можливого розташування буфету 
(кафетерію); 
- конференц зал на 20 осіб; 
- адміністративні приміщення – 2 прим.; 
- приміщення охорони; 
- кабінет лікаря; 
- приміщення для сушки спортивного спорядження; 
- кімната заточки лез та ковзанів; 
- роздягальні: 
4 прим. – для гравців (вбиральні та душові); 
2 прим – для тренерів (вбиральні та душові); 
1 прим. – для суддів (вбиральні та душові); 
- зали загальної і спеціальної фізичної підготовки 
(тренажерниий зал, зал загальнофізичної підготовки; 
- вбиральні (санвузли) для відвідувачів; 
- гардероб верхнього одягу для глядачів; 
- трибуни для глядачів; 
- електротехнічні приміщення; 
- приміщення для зберігання льодоприбиральної 
машини 
- приміщення для зберігання спортивного обладнання; 
- кімната водія і техперсоналу; 
- адміністративні приміщення – 2 шт.; 
- службові приміщення; 
- технічні приміщення. 
- господарське приміщення для прибиральниці; 
- технічні приміщення (електрощитова, 
венткамера і т.п.). 

25 Вимоги до інклюзивності 
об’єкту 

Виконати згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність 
будівель і споруд». 

26 Перелік будинків і споруд що 
проектуються у складі 
комплексу. 

Будівля Льодової арени 

27 Кількість примірників 
проектно-кошторисної 
документації 

Згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 зі Зміною 1 «Склад та 
зміст проектної документації на будівництво» проектну 
документацію надати: 
- в друкованому вигляді українською мовою 4-х 
примірниках; 
- на електронному носієві (компакт-диск/флешка) 
українською мовою ˗ у одному примірнику (креслення, 
кошториси та текстові документи – скановані та 
збережені у форматі PDF, кошториси – додатково у 
програмному файлі АВК). 

28 Основні вимоги до 
проектування 

Склад та зміст проектної документації відповідно до 
вимог ДБН А.2.2-3-2014, який має бути достатнім для 
оцінки проектних рішень та їх реалізації. 
Оформлення проектної документації у відповідності до 
вимог ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «СПДБ. Основні вимоги до 
проектної та робочої документації». 

29 Вимоги до кошторисної 
документації. 

Кошторисну документацію розробити відповідно до 
вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 
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вартості будівництва». 
Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняти за 
наслідками проведеного аналізу поточних цін на ринку 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій в регіоні 

30 Експертиза кошторисної 
документації: 

Розроблену проєктно-кошторисну документацію подати 
на експертизу відповідно до чинного законодавства 
України та отримати позитивний експертний звіт. 
Комплексну експертизу проєкту забезпечує проектна 
організація. 

 
 

 


