
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 17 червня 2016 року N 161 

Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

"Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт та експертизи проектної 

документації на будівництво" 

Відповідно до Законів України "Про стандартизацію", "Про регулювання 

містобудівної діяльності", з метою удосконалення кошторисно-нормативної 

бази у будівельному комплексі України та враховуючи рішення науково-

технічної ради Мінрегіону України від 27 травня 2016 року N 72, наказую: 

1. Прийняти Зміну N 2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості 

проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 

будівництво" (далі - "Зміна"), розроблену ТОВ "Науково-виробнича фірма 

"Інпроект", з набранням чинності з 01 вересня 2016 року. 

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві 

(Шоломицька Л. М.): 

2.1. Розмістити на офіційному веб-сайті Мінрегіону відповідно до статті 21 

Закону України "Про стандартизацію" інформацію про прийняття "Зміни" 

національного стандарту та у разі настання умови, передбаченої частиною 

третьою статті 23 вказаного Закону, текст цього стандарту. 

2.2. "Зміну", прийняту цим наказом, разом із сформованою справою згідно з 

ДСТУ 1.2:2015 передати до ТОВ "Науково-виробнича фірма "Інпроект" 

відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах 

містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, 

затвердженого наказом Держбуду від 25 лютого 2005 року N 41 та 

зареєстрованого в Мін'юсті 16 березня 2005 року за N 305/10585. 

3. ДП "Укрархбудінформ" (Владіміров Є. С.) опублікувати в офіційному 

друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України" інформацію про прийняття "Зміни" у строки, визначені статтею 21 

Закону України "Про стандартизацію". 

4. ТОВ "Науково-виробнича фірма "Інпроект" (Сіренко І. М.): 



4.1. Провести видавниче редагування "Зміни" відповідно до ДСТУ 1.2:2015 

"Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної 

стандартизації" без зміни змісту положень та вимог "Зміни". 

4.2. Відповідно до статті 26 Закону України "Про стандартизацію" забезпечити 

видання, відтворення з метою розповсюдження та розповсюдження "Зміни" як 

офіційного видання за умови використання коштів, одержаних від реалізації 

"Зміни", на виконання робіт із національної стандартизації та розвиток науково-

технічної бази. 

4.3. Видати "Зміну" не пізніше ніж за 60 днів до набрання нею чинності. 

4.4. Надати обов'язкові безоплатні примірники офіційного друкованого видання 

"Зміни" одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2002 року N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників 

документів" і наказом Держспоживстандарту та Держбуду від 24 лютого 2003 

року N 27/12 "Про затвердження Порядку видання та розповсюдження 

нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних 

матеріалів", зареєстрованим у Мін'юсті 06 березня 2003 року за N 185/7506. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

відповідно до розподілу обов'язків та повноважень. 

Перший заступник Міністра В. А. Негода 

 


