
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ №

Про внесення зміни до наказу 
Міністерства інфраструктури України          
від 07 жовтня 2022 року № 753

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про ціни і 
ціноутворення», пункту 8 Положення про Міністерство інфраструктури 
України,    затвердженого    постановою     Кабінету     Міністрів     України від 
30 червня 2015 року № 460 (із змінами), н а к а з у ю:

1. Внести зміну   до   наказу   Міністерства   інфраструктури   України від 
07 жовтня 2022 року № 753 «Про затвердження Методики визначення вартості 
дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, 
реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування», виклавши пункт 3 в такій редакції:
         «3. Установити, що:
         визначення розміру витрат на проєктні, вишукувальні роботи, експертизу, 
які враховуються в главі 12 зведеного кошторисного розрахунку, здійснюється 
згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості 
проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної 
документації на будівництво», затвердженими наказом Міністерства розвитку 
громад та територій України від 10 листопада 2021 року № 281, до дня набрання 
чинності Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо 
визначення вартості проєктних, вишукувальних робіт та експертизи;

вартість дорожніх робіт та послуг може визначатися відповідно до 
кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві та нормативних 
документів з ціноутворення:

за проектною документацію, поданою для проведення експертизи 
проектів будівництва об’єктів, до дня набрання чинності цим наказом;

під час коригування проектної документації, затвердженої до дня 
набрання чинності цим наказом.
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         Установити, що у випадку, передбаченому абзацом четвертим цього 
пункту, вартість дорожніх робіт та послуг на стадії визначення ціни пропозиції 
учасника процедури закупівель та узгодження договірної ціни може визначатися 
в твердій договірній ціні за укрупненими показниками  вартості.».

2. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього 
наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з 28 листопада 2022 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
М. Найєма.

Міністр Олександр КУБРАКОВ


