
Додаток 1
до Порядку

Потужність (у відповідних 
одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. 
гривень



Капітальні вкладення, тис.гривень 
Загальна кошторисна вартість, 
тис. гривень,

у тому числі: 
будівельних робіт 
устаткування, меблів та інвентарю 
інші витрати
Із загального обсягу капітальних 
вкладень за рахунок, тис. гривень: 
державного бюджету 
місцевого бюджету 
інших джерел

"20" липня 2018 р.

Примітки. 1. У рядку "Найменування замовника" зазначається найменування замовника - власника (користувача) земельної ділянки, на якій здійснюється 
будівництво, та у разі коли функції замовника передано іншій особі, найменування такої особи.
2. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування органу вищого рівня, до сфери управління якого належить власник (користувач) 
земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво (замовник).
3. У рядку "Галузь" наводиться інформація про призначення об'єкта будівництва відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 
"Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457.
4. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться інформація про кошторисну вартість об'єкта будівництва (у тому числі вартість будівельних 
робіт) за розробленою робочою документацією.
5. РяДок "Генеральна підрядна організація" заповнюється після затвердження проектної документації в установленому порядку у разі визначення 
підрядної організації за результатами торгів (тендерів) з відповідним підтвердженням..
У разі відсутності генеральної підрядної організації в рядку наводиться інформація про всі підрядні організації, з якими замовником укладено 
відповідні договори (копії звітів за результатами проведення тендерів та договорів генерального підряду додаються).
6. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану вартість та зворотних сум (вартості матеріалів і виробів, одержаних у 
результаті розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у тому числі тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку попутного 
видобування, тощо).
7. У рядку "будівельних робіт" зазначається вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних, гірничих та 
пусконалагоджувальних робіт.
8. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних робіт у поточних цінах відповідних років, обчислена на підставі кошторисних норм трудових 
і матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника. Довідка про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати, затверджена 
замовником, додається до титулу. Для титулів об'єктів, будівництво яких розпочинається, у графах 2 та З зазначаються вартість виконаних та 
профінансованих проектно-вишукувальних робіт відповідно.
9. Показники графи 4 обчислюються як різниця показників, наведених у графах 1 та 3.
10. Всі джерела фінансування зазначаються під час складання титулу об'єкта з відповідним підтвердженням для поточного року, у тому числі інші 
джерела (власні кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики, кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, донорів тощо).
11. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт з будівництва пускових комплексів, здійснення природоохоронних заходів тощо.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ№ 990 від 18.11.2015}



Додаток 1
до Порядку

Потужність (у відповідних 
одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. 329,547
гривень
Капітальні вкладення, тис.гривень 
Загальна кошторисна вартість, 7812,149
тис. гривень,



у тому числі;
будівельних робіт 6132,805
устаткування, меблів та інвентарю 76,324
інші витрати 1603,020
Із загального обсягу капітальних 
вкладень за рахунок, тис. гривень: 
державного бюджету 
місцевого бюджету X
інших джерел

Примітки. 1. У рядку "Найменування замовника" зазначається найменування замовника - власника (користувача) земельної ділянки, на якій здійснюється 
будівництво, та у разі коли функції замовника передано іншій особі, найменування такої особи.
2. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування органу вищого рівня, до сфери управління якого належить власник (користувач) 
земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво (замовник).
3. У рядку "Галузь" наводиться інфор.мація про призначення об'єкта будівництва відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 
"Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457.
4. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться інформація про кошторисну вартість об'єкта будівництва (у тому числі вартість будівельних 
робіт) за розробленою робочою документацією.
5. Рядок "Генеральна підрядна організація" заповнюється після затвердження проектної ,току.ментації в установленому порядку у разі визначення 
підрядної організації за результатами торгів (тендерів) з відповідним підтвердженням.
У разі відсутності генеральної підрядної організації в рядку наводиться інформація про всі підрядні організації, з якими замовником укладено 
відповідні договори (копії звітів за результатами проведення тендерів та договорів генерального підряду додаються).
6. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану вартість та зворотних сум (вартості матеріалів і виробів, одержаних у 
результаті розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у тому числі тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку попутного 
видобування, тощо).
7. У рядку "бхдівельних робіт" зазначається вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних, гірничих та 
пусконалагоджувальних робіт.
8. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних робіт у поточних цінах відповідних років, обчислена на підставі кошторисних норм трудових 
і матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника. Довідка про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати, затверджена 
замовником, додається до титулу. Для титулів об'єктів, будівництво яких розпочинається, у графах 2 та З зазначаються вартість виконаних та 
профінансованих проектно-вишукувальних робіт відповідно.
9. Показники графи 4 обчислюються як різниця показників, наведених у графах 1 та 3.
10. Всі джерела фінансування зазначаються під час складання титулу об'єкта з відповідним підтвердженням ;для поточного року, у тому числі інші 
джерела (власні кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики, кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, донорів тощо).
1 1. У разі потреби зазначаються дані щодо вартосгі робі г з будівниціва пускових ко.мплексів, здійснення природоохоронних заходів тощо.

{Додаток 1 в редакції Постанови К М ЛЪ 990 від 18.11.2015}


