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Будівельна діяльність: комплексний 
підхід

Олександр ФОРОСТОВ,
інженер з нагляду за будівництвом відділу навігаційного забезпечення 

 мореплавства і маякової служби ДУ «Держгідрографія»

З перших днів заснування державної 
установи «Держгідрографія» головним 

її завданням було і залишається підтримання 
робочого стану усіх ЗНО – берегових, плавучих, 
на гідротехнічній основі, а також будівель і спо-
руд, без яких неможливе їх обслуговування.

Для визначення об’єктів, які потребують 
виконання ремонтно-будівельних робіт, у філі-
ях ДУ «Держгідрографія» було створено комісії, 
які після завершення зимового періоду навігації 
здійснили загальний огляд ЗНО. На кожному з 
них було визначено вид і обсяги робіт і відобра-
жено у дефектних актах, які складаються згідно 
з вимогами НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила об-
стежень та оцінки технічного стану виробничих 
будівель і споруд», «Положення про безпечну 
та надійну експлуатацію виробничих будівель 
і споруд», прийнятими стандартами ДБН та 
ДСТУ, введеного на початку 2014 року.

Державний стандарт України містить основ-
ні правила з визначення вартості нового бу-
дівництва, реконструкції, капремонту та тех-
нічного переоснащення житлових будинків, 
технічних будівель і споруд будь якого призна-
чення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженер-
ної та транспортної інфраструктури і носить 
обов’язковий характер.

До ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 входить цілий пакет 
настанов:

■  з питань визначення прямих витрат у 
вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-
2:2013);

■  з питань визначення загальновиробничих 
і адміністративних витрат та прибутку у 
вартості виробництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-
3:2013);

■  з визначення вартості експлуатації буді-
вельних машин та механізмів у вартості 
будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013);

■  з визначення розміру коштів на титульні 
тимчасові будівлі і споруди та інші ви-
трати у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б 
Д.1.1-5:2013);

■  з розробки ресурсних елементних ко-
шторисних норм на будівельні роботи 
(ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013);

■  настанова щодо правил визначення вар-
тості проектно-вишукувальних робіт 
та експертизи проектної документації 
(ДСТУ-Н Б Д.1.1-7:2013);

■  з визначення вартості та трудомісткос-
ті робіт з перевезення вантажів власним 
автотранспортом будівельної організації 
при складанні договірної ціни та прове-
денні взаєморозрахунків за обсяги вико-
наних робіт (ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013).

На основі затверджених комісією та переві-
рених відділом навігаційного забезпечення мо-
реплавства і маякової служби ДУ «Держгідро-
графія» дефектних актів фахівцями філій було 
складено кошторис, в якому визначено вартість 
усіх будівельних та ремонтно-будівельних робіт 
по кожному об’єкту.

При складанні зазначеного кошторису пов-
ною мірою використовується програмно-об-
числювальний комплекс АВК-5 (автоматизо-
ваний випуск кошторису) у версії 3.0.6, який 
дозволяє правильно визначити вартість та 
трудомісткість ремонтно-будівельних робіт, 
контролювати використання матеріальних ре-
сурсів. Основний же обсяг робіт з підготовки 
проектно-кошторисної документації викону-
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ють інженерно-технічні пра-
цівники філій.

10. 04. 2014 року було прий-
нято Закон України №1197-
VI, в якому зазначено: якщо 
вартість робіт з поточного ре-
монту дорівнює або переви-
щує (без урахування податку 
на додану вартість) 100 тис. 
гривень, а робіт з будівництва, 
капітального ремонту та ре-
конструкції 1 млн гривень, то у 
такому разі проводиться про-
цедура тендерних торгів. 

На стадії підготовки тен-
дерної пропозиції та у процесі 
проведення тендерних тор-
гів замовник ДУ «Держгідро-
графія» надає учасникам, які 
претендують на отримання 
замовлення, необхідну про-
ектно-кошторисну докумен-
тацію з обсягами будівель-
но-монтажних робіт, а також 
інформацію про своє місце-
знаходження, джерело фінан-

сування, терміни виконання 
робіт та спосіб подання про-
позицій. Одночасно замовник 
ознайомлюється із зауважен-
нями учасників, приймає або 
не приймає їх, визначає ви-
конавця робіт і вартість за-
мовлення. Після цього уточ-
нюються технічні та фінансові 
можливості підрядника, прий-
маються рішення щодо вико-
ристання для обґрунтування 
вартості будівництва наявної в 
будівництві системи ціноутво-
рення, узгоджуються загальна 
кошторисна вартість і договір-
на ціна будівельно-монтажних 
робіт у поточних цінах станом 
на дату початку будівництва.

Зведений кошторисний 
розрахунок відповідно до 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 є докумен-
том, що визначає повну кошто-
рисну вартість будівництва 
усіх об’єктів, передбачених ро-
бочим проектом, включаючи 

вартість будівельно-монтаж-
них робіт, витрати на придбан-
ня устаткування та інвентаря, 
а також вартість усіх супутніх 
витрат.

У Законі України «Про 
здійснення державних заку-
півель» прописано процедуру 
запиту цінових пропозицій, 
згідно з якою замовник закупо-
вує товари і послуги за умови, 
що їх вартість не перевищує  
300 тис. гривень (стаття 35). 
Для отримання цінових пропо-
зицій замовник надсилає запит 
щонайменше трьом учасникам, 
одночасно оприлюднюючи його 
на веб-порталі Уповноважено-
го органу. Під час проведення 
процедури запиту цінових про-
позицій їх мають право подава-
ти усі зацікавлені особи.

Втім, розраховувати на 
те, що всі питання містобуду-
вання будуть вирішені одним, 
чи навіть кількома законами,  

Будівля Управління ФДУ «Одеський район 
Держгідрографії». Початок робіт  

з капітального ремонту

Службова двоповерхова будівля  
Одеського маяка після ремонту

Будинок контрольно-перепускного пункту РВБ
після виконання робіт з реконструкції,  

«Одеський район Держгідрографії»

…і так виглядає ця будівля після завершення 
ремонту
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не варто. Традиційно діяльність 
у цій галузі регулюється багать-
ма підзаконними актами. До них 
слід віднести будівельні норми, 
порядки, положення та інші 
нормативні акти, прийняті уря-
дом та центральними органами 
виконавчої влади, регіональні та 
місцеві правила забудови (гене-
ральні плани, детальні плани те-
риторії, плани зонування) і т. ін. 
Існування багатьох із них прямо 
обумовлено Законом України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності».

Керуючись цим Законом, у 
минулому році для ДУ «Держ-
гідрографія» спеціалізовани-
ми проектними організаціями 
було розроблено проектно-кош-
торисну документацію на ре-
конструкцію берегоукріплення 
з хвилерізом, будівель і споруд 
РВБ ФДУ «Одеський район 
Держгідрографії», скоригова-

но проектно-кошторисну до-
кументацію на капітальний 
ремонт причальної смуги для 
стоянки суден Касперівсько-
го поста Херсонської дільниці 
ФДУ «Миколаївський район 
Держгідрографії».

Експертиза проектно-кош-
торисної документації, прове-
дена ДП «Укрдержбудекспер-
тиза», дала позитивні експертні 
висновки. А тому від почат-
ку 2015 року роботи з рекон-
струкції будівель та споруд РВБ 
ФДУ «Одеський район Держгі-
дрографія», капітальному ре-
монту причальної смуги для 
стоянки суден Касперівсько-
го поста Херсонської дільниці 
ФДУ «Миколаївський район 
Держгідрографії» вже ідуть по-
вним ходом.

Також уже розроблена і 
пройшла експертизу проек-
тно-кошторисна документація 

на будівництво адміністратив-
но-виробничого комплексу 
гідрографічного призначення 
ФДУ «Миколаївський район 
Держгідрографія», споруджен-
ня якого розпочнеться після 
остаточного вирішення питан-
ня про відведення земельної 
ділянки під забудову.

Будівництво, капітальний 
ремонт та реконструкція вище-
названих об’єктів дозволить 
ДУ «Держгідрографія» без за-
тримок проводити планові 
роботи з обслуговування та 
ремонту берегових і плавучих 
ЗНО та ЗНО на гідротехніч-
ній основі, здійснювати під-
готовку буїв до їх встановлен-
ня, проводити з дотриманням 
правил безпеки вантажно-
розвантажувальні роботи, 
забезпечувати місця для від-
стою гідрографічних суден  
і т. ін.

Берегоукріплення на території Управління,  
ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії»  

(на стадії завершення)

Такий вигляд має  
маяк Хаблівський Середній  

після ремонту

Благоустрій території РВБ силами 
підрядної організації, ФДУ «Миколаївський 

район Держгідрографії»

Так виглядають сьогодні 
під’їзні дороги до маяка 

Сіверсів Задній 
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