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3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

 

4  Цей стандарт згідно ДБН А.1.1.-1-93 належить до комплексу нормативно-

правових документів у галузі будівництва – А.3.1 «Управління, організація і 

технологія» 

 

 

 
 
 

Право власності на цей документ належить державі. Забороняється повністю чи частково 
видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей 
національний стандарт або частину на будь-яких носіях інформації без дозволу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  
 

Мінрегіон України, 201Х
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

НАСТАНОВА ЩОДО СКЛАДАННЯ (ПІДГОТОВКИ) ДОГОВОРІВ 

ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ ТА 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

Руководство по составлению (подготовке) договоров подряда на выполнение 

проектно-изыскательских и строительных работ 

Guidance on preparation (training) contract for design and survey and construction 

work 

Чинний від 20ХХ-01-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1  Цей стандарт містить загальні рекомендації щодо організації процесу 

складання (підготовки) договорів підряду на виконання проектно-

вишукувальних та будівельних робіт, в т.ч. з урахуванням міжнародного 

досвіду. 

1.2 Стандарт містить характеристику основних етапів складання договорів 

підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт зокрема 

підготовки тексту договорів. 

1.3 Цей стандарт призначений для застосування усіма суб’єктами 

будівельної діяльності, що здійснюють проектування та будівництво об’єктів 

за участю вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання на стадії 

підготовки (складання) договорів підряду. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти: 

Господарський Кодекс України  

Цивільний Кодекс України 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»                         

від 17.02.2011року № 308 
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Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 року                        

№ 687-XIV 

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04. 2014 

року № 1197-VII 
ДCТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво 

ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведення експертизи 

проектної документації на будівництво 

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво 

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) 

та категорії складності об’єктів будівництва 

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського 

нагляду за будівництвом 

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна 

діяльність. Інженерні вишукування для будівництва   

ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і 

затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів 

нерухомої культурної спадщини  

ДБН А.3.1.-5-2009 Організація будівельного виробництва 

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Загальних 

умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», 

від   01 серпня  2005 року  № 668 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку 

віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності» від 27.04.2011 

року № 109 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний 

нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» від 11.07.2007 року № 903 
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Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання професійної 

атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних  

із створенням об'єктів архітектури” від 23.05.2011 року N 554  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 1982-р 

«Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації 

державної політики з нормативного забезпечення в Україні на період до 2015 

року» 

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства «Про затвердження примірного договору підряду», від 

27.10.2005 року №3  

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства «Про затвердження порядку розроблення проектної документації 

на будівництво об’єктів», від 16.05.2011 року №45 

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства «Про затвердження порядку надання містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», від 07.07.2011 року 

№109 

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 

„Про затвердження рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в 

капітальному будівництві” від 13 січня 2009 р. N 2 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  

3.1 У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять, 

подані у Цивільному кодексі України (договір підряду), : Наказі Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

«Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об'єктів» від 16.05.2011 №45 (генеральний проектувальник,  

об’єкт будівництва, проектно-вишукувальні роботи, проектувальник, 

субпроектувальник), ДСТУ Б Д.1.1-1 (будівельні роботи, договірна ціна), 

Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов 
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укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» 

(замовник, генеральний підрядник, підрядник (субпідрядник)) 

3.2 Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять:  

 державні кошти - кошти державного та місцевих бюджетів, державних 

і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих 

під державні гарантії 

 

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

ГК України – Господарський кодекс України  

ЦК України – Цивільний кодекс України 

Загальні умови – Загальні умови укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві 

ДБН – державні будівельні норми 

ДСТУ – державний стандарт України 

 

5  ПІДГОТОВКА (СКЛАДАННЯ) ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ НА 

ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ 

РОБІТ 

5.1 Загальні положення 

5.1.1 Настанова розроблена з метою визначення організаційно-

методичного забезпечення підготовки (складання) договорів підряду 

проектно-вишукувальні та будівельні роботи в будівництві. 

5.1.2 Укладення (підготовка) договорів підряду на виконання проектно-

вишукувальних та будівельних робіт рекомендовано виконувати у 

відповідності з вимогами, встановленими ЦК України з урахуванням 

особливостей, передбачених ГК України, Загальними умовами, іншими 

актами законодавства. 

5.1.3 Договір підряду укладається відповідно до чинного законодавства: 
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- при проведенні конкурсних торгів - відповідно до умов торгів за їх 

результатами; 

- за відсутності підстав для проведення конкурсних торгів – в 

загальному порядку. 

5.1.4 Договори підряду в залежності від потреб сторін можуть мати 

ознаки договорів інших типів – наприклад на поставку обладнання,  доручення 

тощо. 

5.1.5 Підготовка договорів підряду на проектно-вишукувальні та 

будівельні роботи можу включати такі основні етапи: 

- вибір моделі (форми договору); 

- вибір організаційної форми управління будівництвом; 

- підготовка документації конкурсних торгів, зокрема проекту 

тексту договору або його основних умов; 

- узгодження та укладення договору з переможцем конкурсних 

торгів. 

5.1.6 Підготовці договору підряду замовником можуть передувати 

вивчення ринку та досвіду будівництва аналогічних об’єктів з метою 

визначення ключових параметрів договору – ціни та строків виконання робіт. 

5.1.7 При підготовці договору підряду замовник може обрати модель 

договору, одна з яких буде відповідати українській усталеній практиці 

підготовки та виконання договорів підряду на проектно-вишукувальні та 

будівельні роботи, інша - міжнародній (додаток А). В першому випадку 

договір розробляється на основі загальноприйнятих в Україні форм підрядних 

договорів (наприклад Примірного договору підряду), в другому – на основі 

форм, які використовуються в практиці європейських країн чи США 

(наприклад проформи  Міжнародної федерації інженерів-консультантів 

(FIDIC), Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ), 

Європейської економічної комісії ООН, типових форм договорів Світового 

банку тощо). Міжнародна модель договору підряду може бути використана у 

разі здійснення будівництва без залучення державних коштів. 
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5.1.8  Замовник може  здійснити вибір організаційної форми управління 

будівництвом. Замовник може:  

- укласти окремо договір на виконання проектно-вишукувальних робіт, 

окремо – на виконання будівельних робіт; 

- при будівництві об’єкту за рахунок недержавних коштів  обрати схему 

«спроектуй та збудуй», при якій договір підряду укладається на 

виконання проектно-вишукувальних і будівельних робіт одночасно.  

5.1.9 В залежності від обраної моделі та організаційної форми 

управління будівництвом доцільно виділити такі основні види договорів 

підряду: 

- договір підряду на проектно-вишукувальні роботи; 

- договір підряду на будівельні роботи; 

- договори підряду, укладені на основі міжнародних форм, в т.ч. за 

схемою «спроектуй та збудуй». 

5.2 Підготовка (складання) договорів підряду на проектно-

вишукувальні роботи 

5.2.1 Договір підряду на проектно-вишукувальні роботи може мати 

наступні розділи: 

- найменування та реквізити сторін;  

-  місце і дата укладення договору;  

- терміни й визначення; 

-  предмет договору;  

-  договірна ціна;  

-  строки початку та закінчення виконання робіт;  

-  права та обов'язки сторін;  

-  порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором;  

- порядок залучення субпідрядників;  

- джерела та порядок фінансування робіт;  

- порядок здачі-приймання закінчених робіт;  

- порядок розрахунків за виконані роботи;  
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- гарантійні строки якості закінчених робіт; 

-  порядок усунення недоліків;  

- відповідальність сторін за порушення умов договору;  

- порядок врегулювання спорів;  

- порядок внесення змін до договору та його розірвання; 

- порядок участі сторін у забезпеченні проведення експертизи 

проектної документації; 

-   умови передання та здійснення авторських прав на проектну 

документацію, відповідно до глави 35 Цивільного кодексу України; 

-   порядок надання конфіденційної інформації. 

Наведена структура є орієнтовною і може враховувати інші положення 

з урахуванням потреб та досвіду сторін. 

5.2.2 В додатках до договору можуть бути наведені: розрахунок 

договірної ціни на проектно-вишукувальні роботи, завдання на проектування, 

календарний план виконання робіт (можливо з виділенням окремих розділів) 

та інші документи за домовленістю сторін. 

5.2.3 При розробці проекту договору замовнику доцільно визначитись з 

переліком функцій, які він планує виконувати самостійно, та з функціями які 

він планує делегувати (доручити) генеральному проектувальнику.  

Орієнтовний перелік функцій основних учасників будівництва приведені в 

додатку Б. В договорі доцільно передбачити механізм контролю замовником 

за здійсненням генеральним проектувальником делегованих ним функцій.  

5.2.4  В договорі доцільно обумовити право сторін залучати до 

виконання робіт субпідрядників для виконання видів робіт. Як правило 

субпроектувальників залучає за окремими договорами генеральний 

проектувальник. Проте може бути передбачено і право замовника за 

погодженням з генеральним проектувальником укладати договори 

безпосередньо з проектувальниками на окремі види проектно-вишукувальних 

робіт.  



                                                                                     Пр ДСТУ-Н 3.1-ХХ-201Х 

11 

5.2.5 Договором доцільно обумовити обсяг робіт (у вартісному 

вираженні) чи види робіт, які можуть бути виконані субпроектувальниками. 

5.2.6 При підготовці проекту договору на виконання проектно-

вишукувальних робіт доцільно обумовити спосіб визначення ціни - з 

використанням положень ДСТУ Б Д.1.1-7 або інший спосіб.  

5.2.7 При проектуванні об’єкта із залученням державних коштів 

використання положень ДСТУ Б Д.1.1-7 є обов’язковим. В такому разі в 

розділі «договірна ціна» договору доцільно обумовити коефіцієнти та 

показники, які згідно з цим ДСТУ встановлюються за згодою сторін. 

Доцільно навести розподіл вартості проектно-вишукувальних робіт по 

окремих стадіях проектування та видах робіт (розділах проекту) у загальній 

вартості проектно-вишукувальних робіт згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7. 

Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7 договірна ціна може бути твердою 

(визначається за твердим кошторисом), тобто незмінною на весь період 

виконання робіт, або динамічною (визначається за приблизним кошторисом). 

Якщо договором передбачена динамічна договірна ціна, в договорі доцільно 

вказати в яких випадках відбувається коригування вартості проектно-

вишукувальних робіт (наприклад інфляція, зміна законодавства, зокрема умов 

оподаткування, рівень заробітної плати по галузі) та визначити відповідний 

порядок коригування. 

5.2.8 У договорі на виконання проектно-вишукувальних робіт можуть 

бути передбачені санкції за порушення окремих умов договору. Такими 

можуть бути: 

- з боку замовника - порушення термінів надання вихідних даних, 

затримка платежів та ін.; 

- з боку проектувальника - відступ від будівельних норм і правил, 

стандартів, недосягнення заданих завданням на проектування техніко-

економічних показників, невиконання інших вимог завдання на 

проектування, зрив термінів здачі проектної документації та ін. 
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Санкції за порушення умов договору можуть бути фінансовими (у 

вигляді пені у визначеному розмірі).  

5.2.9 Після проведення конкурсних процедур відбувається 

підписання сторонами договору підряду. У разі коли в конкурсній 

документації були представлені лише основні умови договору, відбувається 

узгодження умов договору сторонами. 

5.2.10 Договором може бути передбачено здійснення авторського 

нагляду за будівництвом об’єкту згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-11. 

5.2.11 Договір підряду вважається укладеним, якщо між сторонами у 

передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його 

істотних умов, відповідно до ч. 2 ст. 180 ГК України.  

5.2.12 Всі розбіжності за договором можуть бути вирішені в процесі 

його підготовки до підписання. При недосягненні сторонами угоди з істотних 

умов договору, визнаними такими законодавством або самим договором, 

останній не може бути укладений. У такому випадку може бути складений 

протокол розбіжностей, який є офіційним підтвердженням неможливості 

укладання договору. 

5.2.13 На титульному аркуші договору доцільно зазначати  дату і місце 

(місто) укладення договору. 

У випадку коли сторони договору здійснюють відповідний 

документообіг, договору доцільно присвоїти порядковий номер відповідно до 

правил, встановлених в організації, що присвоює номер. 

5.2.14 В процесі виконання договору може виникнути необхідність в 

коригуванні певних умов договору за ініціативою однієї із сторін. Відповідні 

зміни згідно з законодавством можуть бути оформлені додатковими угодами.  

5.2.15 Після виконання сторонами договірних зобов’язань договір 

підряду підлягає зберіганню в архіві терміном, визначеним законодавством 

(наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5). 
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5.3 Підготовка (складання) договорів підряду на будівельні роботи 

5.3.1 Структура договору підряду на будівельні роботи 

обумовлюється Загальними умовами  і може містити наступні розділи:  

- найменування та реквізити сторін;  

- місце і дата укладення договору;  

- предмет договору;  

- строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта);  

- договірна ціна;  

- порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором;  

- права та обов'язки сторін;  

- умови страхування ризиків випадкового знищення або 

пошкодження об'єкта будівництва; 

- порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами 

та послугами;  

- порядок залучення субпідрядників;  

- вимоги до організації робіт;  

- порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів та 

робіт;  

- джерела та порядок фінансування робіт;  

- порядок розрахунків за виконані роботи;  

- порядок здачі-приймання закінчених  робіт;  

- гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта 

будівництва); 

- порядок усунення недоліків;  

- відповідальність сторін за порушення умов договору;  

- порядок врегулювання спорів;  

- порядок внесення змін до договору та його розірвання. 

Наведена структура є орієнтовною і може враховувати інші положення з 

урахуванням потреб та досвіду сторін. 
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Примірний договір підряду в капітальному будівництві затверджений 

наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України №3 від 27.10.2005 року. 

5.3.2 При складанні додатків до договору підряду на будівельні 

роботи доцільно враховувати положення Рекомендацій зі складання додатків 

до договору підряду в капітальному будівництві, затвердженим наказом 

Мінрегіону N 2 від 13 січня 2009 року. 

5.3.3 При розробці проекту договору замовнику доцільно визначитись з 

переліком функцій, які він планує виконувати самостійно, та з функціями які 

він планує делегувати (доручити) генпідряднику.  Основні функції учасників 

будівництва приведені в додатку Б. В договорі доцільно передбачити механізм 

контролю замовником за здійсненням генпідрядником делегованих ним 

функцій.  

5.3.4  В договорі доцільно обумовити право сторін залучати до 

виконання робіт субпідрядників для виконання окремих видів робіт.  Доцільно 

обумовити обсяг робіт (у вартісному вираженні) чи види робіт, які можуть 

бути виконані субпідрядниками. 

5.3.5 При підготовці проекту договору на виконання будівельних робіт 

доцільно обумовити спосіб визначення ціни - з використанням положень 

ДСТУ Б Д.1.1-1 або інший спосіб. При проектуванні об’єкта із залученням 

державних коштів використання положень ДСТУ Б Д.1.1-1 є обов’язковим. 

Доцільно обумовити договором:  

- спосіб підтвердження вартості матеріалів і устаткування поставки 

підрядника; 

- розмір загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку, 

ризиків, інфляції тощо; 

- форми актів виконаних робіт та інших підтвердних документів 

Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1 договірна ціна може бути твердою, 

тобто незмінною на весь період виконання робіт, або динамічною. Якщо 

договором передбачена динамічна договірна ціна, в договорі доцільно вказати 
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в яких випадках відбувається коригування вартості будівельних робіт 

(наприклад інфляція, зміна законодавства, зокрема умов оподаткування, 

рівень заробітної плати по галузі) та визначити відповідний порядок 

коригування. 

5.3.6 Рекомендується розглядати та відображати в договорі дії сторін 

при виникненні наступних ситуацій: 

- поверненні (передачі) сторонами неналежним чином оформленої 

документації; 

- виявленні помилок в проектно-вишукувальній документації, 

помилок допущених при виконанні робіт підрядником; 

-  затримки будівництва з вини замовника або підрядника; 

- невідповідності якості і комплектності поставок (підрядником або 

замовником) матеріалів та обладнання; 

- призупиненні робіт і консервації об'єкта; 

-  зміні законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на 

вартість робіт;  

-  істотному зростанні (у розмірі, визначеному сторонами) після 

укладення договору підряду цін на матеріально-технічні ресурси; 

Процеси укладення договору на будівельні роботи, внесення до нього 

змін, реєстрації, зберігання аналогічні до договорів на проектно-вишукувальні 

роботи (п.5.2.11 – 5.2.15) цього стандарту. 

5.4 Підготовка (складання) договорів підряду на основі 

міжнародних форм, в т.ч. за схемою «спроектуй та збудуй» (будівництво 

об’єктів «під ключ») 

5.4.1 Структура договору, підготовленого на основі міжнародних 

форм визначається відповідно цими формами. Текст договору має враховувати 

положення Загальних умов. 

5.4.2 При підготовці проекту договору підряду як на проектно-

вишукувальні так і на будівельні роботи на базі однієї з міжнародних моделей 

договору підряду,  доцільно враховувати особливості вітчизняного 
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законодавства та окремого проекту, що реалізується. До таких особливостей 

можуть бути віднесені: 

- узгодження термінів, що використовуються в міжнародних 

формах  та вітчизняному законодавстві; 

- порядок здійснення авторського нагляду; 

- порядок здійснення технічного нагляду; 

- порядок взаємодії сторін, їх права та обов’язки при отриманні 

необхідної дозвільної документації на об’єкт будівництва відповідно до 

вимог вітчизняного законодавства; 

- обов’язковість  та порядок участі сторін у проведенні експертизи 

проектної документації; 

- відповідність проектної документації, що розробляється за 

договором, або за якою здійснюється будівництво об’єкта, вимогам 

вітчизняної нормативно-правової бази; 

- порядок визначення договірної ціни та вартості виконаних робіт; 

- форма договірної ціни. 

- порядок коригування договірної ціни. 

- порядок розрахунків між сторонами, зокрема авансування, 

утримання, гарантійні платежі; 

- форми звітних документів, що будуть використані сторонами при 

реалізації проекту, зокрема: 

 акт виконаних робіт; 

 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та 

витрати; 

  форма звіту про виконання робіт за контрактом на об’єкті 

будівництва, 

  форма підсумкового звіту про вартість виконаних робіт, за 

контрактом на об’єкті будівництва: 
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 інші форми підтверджуючих документів, які  можуть бути 

розроблені  та узгоджені сторонами договору;  

- взаємодія сторін при оформленні документів, передбачених 

вітчизняним законодавством, щодо прийняття об’єкта в експлуатацію. 

5.4.3 При підготовці договору,  який передбачається реалізовувати за 

схемою «спроектуй та збудуй», доцільно враховувати наступне:  

- договір може включати в себе умови договору на проведення 

проектно-вишукувальних і будівельних робіт, а також договору на 

поставку обладнання; 

-  обов’язки щодо поставки обладнання та матеріалів умовами 

договору можуть бути поділені між замовником та підрядником;. 

- визначення ціни договору може здійснюватись на основі даних 

щодо вартості об’єктів-аналогів, укрупнених ресурсних кошторисних 

нормам. Доцільно ціну такого договору встановлювати динамічною, а в 

договорі визначати порядок уточнення ціни.  

- договором може бути передбачена здача робіт за етапами. 

- гарантійний строк, протягом якого підрядником буде 

забезпечена можливість експлуатації об'єкту. У договорі також може 

бути передбачена можливість утримання Замовником частини ціни за 

виконані роботи до моменту закінчення гарантійного строку. 

5.4.4 Міжнародна практика договорів підряду на проектно-

вишукувальні та будівельні роботи іноді передбачає участь у виконанні 

договорів суб’єктів, не передбачених вітчизняним законодавством та 

нормативною базою, наприклад інженерів-консультантів, проектно-

вишукувальних менеджерів. А отже процеси укладення договору, внесення до 

нього змін, реєстрації можуть враховувати особливості взаємодії сторін, 

передбачених відповідною формою, що була взята за основу договору.  

5.4.5 Після виконання сторонами договірних зобов’язань договір 

підряду підлягає зберіганню в архіві терміном, визначеним вітчизняним 
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законодавством (наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року 

№ 578/5). 
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Додаток В 

Бібліографія 

В.1 Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства «Про затвердження примірного договору 

підряду», від 27.10.2005 року №3  

В.2 Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 

„Про затвердження рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в 

капітальному будівництві” від 13 січня 2009 р. N 2 

В.3  Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ в строительстве в г. Москве МРР - 

2.2.04.02-01 

В.4  Методические рекомендации о порядке заключения и исполнения 

договоров подряда на выполнение проектно-вишукувальних и (или) 

изыскательских и расчетов за выполненные работы, утвержденные 

Постановлением Министерства  архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 09.11.2012 N 33  
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А.3.1 – Управління, організація та технологія» та згідно з ДК 004:2008 

відноситься до класифікаційного угрупування 91.010.20 – „Контрактні аспекти”. 
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