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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ  

від 22 березня 1999 року N 70  

Про затвердження Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IV-16-98, 

ч. II), які враховують особливості визначення вартості гірничих і монтажних робіт, що 

здійснюються підприємствами Мінвуглепрому  

Наказую:  

1. Затвердити схвалене НТР Держбуду Про затвердження Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IV-16-98, ч. II), які 

враховують особливості визначення вартості гірничих і монтажних робіт, що здійснюються підприємствами Мінвуглепрому.  

2. Зазначене Доповнення використовується разом з Порядком визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, 

комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування (ДБН IV-16-98, ч. II), затвердженим наказом 

Держбуду України від 11.02.98 N 35, та змінами до нього, затвердженими Держбудом України наказом від 10.02.99 N 26.  

3. З введенням в дію зазначеного доповнення втрачає чинність Порядок визначення вартості гірничих і монтажних робіт, які здійснюються 

підприємствами Мінвуглепрому на території України, видання 1998 року (наказ від 11.02.98 N 35).  

4. Управлінню кошторисних норм, ціноутворення та експертизи (Губень) забезпечити доведення інформації про затвердження вказаного 

Доповнення до зацікавлених організацій.  
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Доповнення 

до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IV-16-98), яке враховує особливості 

визначення вартості гірничих і монтажних робіт, що здійснюються підприємствами 

Мінвуглепрому 

Зазначене Доповнення використовується разом з ДБН IV-16-98, частина II, 

 затвердженим наказом Держбуду України  

від 11 лютого 1998 року N 35, 

 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1, 

 затвердженим наказом Держбуду України  

від 10 лютого 1999 року N 26 

З введенням в дію зазначеного Доповнення  

втрачає чинність Порядок визначення вартості гірничих і монтажних робіт,  

які здійснюються підприємствами Мінвуглепрому на території України,  

видання 1998 року (наказ N 35 від 11 лютого 1998 року) 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держбуду України 

від 22 березня 1999 р. N 70 

та введено у дію з 1 квітня 1999 р.  
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ПОРЯДОК 

визначення лімітованих і інших витрат по главах 1, 8 - 12 зведеного кошторисного розрахунку по гірничих та монтажних 

роботах (для підприємств Мінвуглепрому України) 

   
Найменування глав, робіт і витрат зведеного 

кошторисного розрахунку 
Порядок визначення витрат в зведених кошторисних розрахунках 

   1 2 

   Глава 9    

   Інші роботи і витрати    

23-1 

Додаткові витрати підрядника, що пов'язані із 

збільшенням базисного кошторисного рівня:  

а) прямих витрат:  

- матеріали;  

- основна заробітна плата;  

- експлуатація машин і механізмів; 

б) накладних витрат; 

в) планових нагромаджень. 

Зазначені в підпунктах "а", "б" і "в" витрати 

включаються в графу "Інші витрати". 

Визначаються кошторисним розрахунком шляхом застосування до базисної 

кошторисної вартості гірничих і монтажних робіт за підсумком глав 1 - 9 

зведеного кошторисного розрахунку в базисних цінах 1997 року відповідних 

коефіцієнтів, що наведені в додатку 8 до цих доповнень.  

23-2  

Кошти на післяосадковий ремонт підтримку гірничих 

виробок. 

Включаються в графу "Гірничі роботи". 

Визначаються в розмірі 5,2 % від вартості гірничопрохідницьких робіт по 

горизонтальних та похилих виробках (без загальношахтових витрат) в базисних 

цінах 1997 року.  

Доповнення до додатка 5  
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23-3  

Витрати на утримання гірничошахтового 

устаткування (машино-прокатних) баз.  

Включаються в графу "Гірничі роботи". 

Визначаються в процентах від повної кошторисної вартості гірничо-капітальних 

підземних робіт по главах 1 - 7 зведеного кошторисного розрахунку в базисних 

цінах 1997 року:  

- для спорудження вертикальних стволів (повний комплекс робіт I періоду 

будівництва, включаючи перехідний період до проходження виробок II періоду 

будівництва) - в розмірі 2,8 %; 

- для заглиблення стволів (повний комплекс робіт по заглибленню стволів, 

включаючи перехідний період до проходження виробок II періоду будівництва) - 

в розмірі 1,9 %; 

- для проходження горизонтальних і похилих виробок з боку нових чи 

заглиблених стволів, включаючи перехідний період по підготовці виробок до 

здавання в експлуатацію - в розмірі 2 %; 

- для проходження горизонтальних і похилих виробок з боку діючої шахти, 

включаючи перехідний період по підготовці виробок для здавання в експлуатацію 

- в розмірі 1,5 %. 

За наявності в регіоні баз (ділянок) по прокату устаткування (машино-прокатних 

баз) витрати на їх утримання слід приймати за приведеними нормативами з К = 

1,2. 

23-4  

Кошти на виготовлення виконавчої маркшейдерської 

та топографо-геодезичної документації.  

Включаються в графу "Інші витрати". 

Вартість робіт визначається на основі проекту (робочого проекту) у відповідності 

з ДБН IV-16-96, частина III, та доповненнями до нього.   

23-5  

Кошти на геологорозвідувальні і гідрогеологічні 

роботи (буріння контрольних свердловин в місцях 

закладання стволів тощо).  

Включаються в графу "Будівельні роботи". 

Визначаються на основі проекту із застосуванням одиничних розцінок 

відповідних Збірників ОРУ-97.  
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23-6  

Кошти на геологічне обслуговування.  

Включаються в графу "Інші витрати". 

Визначаються в базисних цінах 1997 року шляхом застосування до базисної 

кошторисної вартості гірничих та підземних монтажних робіт коефіцієнта, що 

враховує відношення фактичних витрат підрядника за попередній рік до об'єму 

виконаних ним за той же період гірничих та підземних монтажних робіт. 

23-7  

Кошти на придбання інструментів, виробничого і 

господарського інвентарю.  

Включаються в графи "Устаткування" та "Інші 

витрати".  

Визначаються по ВСН 83-87 і перераховуються в базисні ціни 1997 року у 

відповідності з додатками 7, 7а до "Порядку..." (ДБН IV-16-98, частина II) 

23-8  

Кошти для виплати за послуги, що надаються 

експлуатаційною шахтою будівництву.  

Включаються в графу "Інші витрати".  

Визначаються в розмірі 14 % від прямих нормованих (забойних) витрат в 

базисних цінах 1997 року, без нарахування накладних витрат і планових 

нагромаджень за підсумком глав 1 - 7 (ЗНіРЕМ - 93/97, збірник N 35, розділ IV, 

частина II, табл. 1).  

23-9  

Кошти на транспортування породи, що враховують 

нерівномірність роботи шахтових підіймачів по 

видачі породи (при безбункерному навантаженні).  

Включаються в графу "Інші витрати".  

Визначаються в розмірі 50 % від суми прямих витрат на транспорт породи від 

ствола в період будівництва (без накладних витрат і планових нагромаджень), 

розрахованих в цінах 1997 року.  

23-10  

Кошти на відшкодування доплат за роботу в нічні 

зміни.  

Включаються в графи "Гірничі роботи" та "Монтажні 

роботи".  

Визначаються за методикою визначення коштів і порядку відшкодування доплат 

за роботу в нічні зміни.  
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ІНДЕКСИ 

для визначення базисної кошторисної вартості гірничих і монтажних робіт (в базисних цінах 1997 року) і їх структура по 

видах робіт для підприємств Мінвуглепрому України 

N  

п/п 
Найменування видів робіт  

Індекс до  

вартості  

БМР в  

цінах  

1984 р. 

Структура індексу (%) 
Коефіцієнт  

переходу від  

вартості БМР в  

базисних цінах  

1993 року до  

вартості БМР в  

базисних цінах  

1997 року 

прямі  

витрати 

з них: 

наклад- 

ні  

витрати 

планові 

нагромадження 
вартість  

матеріа- 

лів 

основна 

заробіт- 

на  

плата 

вартість  

експлуа- 

тації  

машин  

і меха- 

нізмів  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   I. Гірничі роботи                         

   
А. Для зведених кошторисних 

розрахунків 
                        

2.1.  

Будівництво нових шахт, 

відокремлених нових блоків шахт 

(на об'єм до здавання в 

експлуатацію)  

1,084  60,52  16,09  32,16  12,27  16,40  23,08  0,0099  

2.2.  

Розкриття і підготовка нових 

горизонтів з проходженням 

(заглибленням) стволів  

1,096  60,52  16,58  32,50  11,44  16,40  23,08  0,0098  

2.3.  

Розкриття і підготовка горизонтів 

похилих і бремсбергових полів 

шахт без проходження 

(заглиблення) стволів  

1,152  60,52  17,18  36,44  6,90  16,40  23,08  0,0096  

2.4.  
Спорудження стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 
1,040  60,52  21,50  26,88  12,14  16,40  23,08  0,0102  
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сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

2.5.  

Заглиблення стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 

сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,046  60,52  11,28  34,67  14,57  16,40  23,08  0,0095  

   Б. Для окремих видів робіт                         

2.6.  

Роботи по спорудженню стволів, 

включаючи проведення 

приствольних камер, сполучення і 

збійок з боку цих стволів  

1,040  60,52  21,50  26,88  12,14  16,40  23,08  0,0102  

2.7.  

Роботи по заглибленню стволів, 

включаючи проведення 

приствольних камер, сполучення і 

збійок з боку цих стволів  

1,046  60,52  11,28  34,67  14,57  16,40  23,08  0,0095  

2.8.  

Роботи по проведенню 

горизонтальних і похилих 

виробок з боку нових стволів при 

будівництві нових шахт (блоків)  

1,092  60,52  15,08  33,10  12,34  16,40  23,08  0,0098  

2.9.  

Роботи по проведенню 

горизонтальних і похилих 

виробок на діючій шахті  

1,152  60,52  17,18  36,44  6,90  16,40  23,08  0,0096  

   II. Монтажні роботи                         

   
В. Для зведених кошторисних 

розрахунків 
                        

2.10  

Будівництво нових шахт, 

відокремлених нових блоків шахт 

(на об'єм до здавання в 

експлуатацію)  

1,120  68,50  46,97  19,33  2,20  8,42  23,08  0,0125  
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2.11.  

Розкриття і підготовка нових 

горизонтів з проходженням 

(заглибленням) стволів  

1,130  68,07  45,73  20,34  2,00  8,85  23,08  0,0124  

2.12.  

Розкриття і підготовка горизонтів 

похилих і бремсбергових полів 

шахт без проходження 

(заглиблення) стволів  

1,132  68,07  45,49  20,57  2,01  8,85  23,08  0,0123  

2.13.  

Спорудження стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 

сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,120  68,50  46,97  19,33  2,20  8,42  23,08  0,0125  

2.14.  

Заглиблення стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 

сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,130  68,07  45,73  20,34  2,00  8,85  23,08  0,0124  

   Г. Для окремих видів робіт                         

2.15.  
Монтаж устаткування на 

поверхні  
1,039  67,53  35,46  25,26  6,81  9,39  23,08  0,0112  

2.16.  Монтаж устаткування в шахті  1,183  63,41  31,19  30,56  1,66  13,51  23,08  0,0107  

2.17.  
Монтаж постійних комунікацій в 

шахті  
1,145  70,31  56,09  13,63  0,59  6,61  23,08  0,0139  

2.18.  

Налагодження устаткування, що 

використовується для потреб 

будівництва на поверхні і в шахті  

1,475  41,81  - 41,81  - 35,11  23,08  0,0086  
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КОЕФІЦІЄНТИ 

для визначення надбавок до базисної кошторисної вартості гірничих і монтажних робіт в базисних цінах 1997 року, що 

враховуються в главі 9 зведеного кошторисного розрахунку (для підприємств Мінвуглепрому України) 

N  

п/п 
Найменування видів робіт 

Коефіцієнти до базисної кошторисної вартості гірничих  

і монтажних робіт за підсумком глав 1 - 9 зведеного  

кошторисного розрахунку в базисних цінах 1997 р.  

(разів), що враховують збільшення: 

прямих  

витрат 

з них:  

наклад- 

них  

витрат 

планових 

нагромад- 

жень 
вартості  

матеріалів 

основної 

заробіт- 

ної  

плати 

вартості 

ЕМ і  

механіз- 

мів (в  

частині  

енергоре- 

сурсів) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

   I. Гірничі роботи                   

   
А. Для зведених кошторисних 

розрахунків 
                  

2.1.  

Будівництво нових шахт, 

відокремлених нових блоків шахт (на 

об'єм до здавання в експлуатацію) 

1,3386 0,8365  0,1061  0,3960  0,1549  0,1511  

2.2.  

Розкриття і підготовка нових 

горизонтів з проходженням 

(заглибленням) стволів  

1,3444  0,8681  0,1073  0,3690  0,1353  0,1552  

Доповнення до додатка 8.1 
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2.3.  

Розкриття і підготовка горизонтів 

похилих і бремсбергових полів шахт 

без проходження (заглиблення) 

стволів  

1,2761  0,9321  0,1203  0,2237  0,1413  0,1492  

2.4.  

Спорудження стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 

сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,5555  1,0734  0,0887  0,3934  0,1208  0,1670  

2.5.  

Заглиблення стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 

сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,1950  0,6088  0,1144  0,4718  0,1550  0,1228  

   Б. Для окремих видів робіт                   

2.6.  

Роботи по спорудженню стволів, 

включаючи проведення приствольних 

камер, сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,5555  1,0734  0,0887  0,3934  0,1208  0,1670  

2.7.  

Роботи по заглибленню стволів, 

включаючи проведення приствольних 

камер, сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,1950  0,6088  0,1144  0,4718  0,1550  0,1228  

2.8.  

Роботи по проведенню 

горизонтальних і похилих виробок з 

боку нових стволів при будівництві 

нових шахт (блоків) 

1,2995  0,7925  0,1092  0,3978  0,1395  0,1375  

2.9.  

Роботи по проведенню 

горизонтальних і похилих виробок на 

діючій шахті  

1,2761  0,9321  0,1203  0,2237  0,1413  0,1492  

   II. Монтажні роботи                   
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В. Для зведених кошторисних 

розрахунків 
                  

2.10.  

Будівництво нових шахт, 

відокремлених нових блоків шахт (на 

об'єм до здавання в експлуатацію)  

2,0302  1,8948  0,0638  0,0716  0,0735  0,2391  

2.11.  

Розкриття і підготовка нових 

горизонтів з проходженням 

(заглибленням) стволів  

1,8875  1,7550  0,0671  0,0654  0,0762  0,2303  

2.12.  

Розкриття і підготовка горизонтів 

похилих і бремсбергових полів шахт 

без проходження (заглиблення) 

стволів  

1,9720  1,8384  0,0679  0,0657  0,0770  0,2294  

2.13.  

Спорудження стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 

сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

2,0302  1,8948  0,0638  0,0716  0,0735  0,2391  

2.14.  

Заглиблення стволів, включаючи 

проведення приствольних камер, 

сполучення і збійок з боку цих 

стволів  

1,8875  1,7550  0,0671  0,0654  0,0762  0,2303  

   Г. Для окремих видів робіт                   

2.15.  Монтаж устаткування на поверхні  1,8510  1,5461  0,0834  0,2215  0,0958  0,1391  

2.16.  Монтаж устаткування в шахті  1,4684  1,3123  0,1008  0,0553  0,1129  0,1558  

2.17.  
Монтаж постійних комунікацій в 

шахті  
2,2658  2,2016  0,0450  0,0192  0,0521  0,3013  

2.18.  

Налагодження устаткування, що 

використовується для потреб 

будівництва на поверхні і в шахті  

- - - - - - 
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____________ 

  

Надруковано: 

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. "Інструктивні документи та листи, що роз'яснюють положення порядку 

визначення вартості будівництва, капітального ремонту, взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості проектно-вишукувальних робіт, 

експертизи вартісних показників, утримання апарату замовника та інших економічних питань, що входять до сфери діяльності Держбуду України", 

N 43, 8 квітня 1999 р., К.: Центр "ІНПРОЕКТ". 
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