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1. Визначення термінів  
 

1.1. Нижчезазначені терміни використовуються в даному Порядку в наступному 
значенні: 

• Проектно-кошторисна документація – комплект документів, в якому 
відображено природно-економічні умови для створення багаторічних 
плодових та ягідних насаджень та/або будівництва систем зрошення щодо 
конкретного об’єкту. 

• Асоціація «УКРСАДПРОМ» – добровільне, недержавне, договірне, 
неприбуткове об'єднання садоводів та ягідників, виробників продукції з 
плодів та ягід, виробників та постачальників посадкового матеріалу, 
обладнання, сировини, інших матеріалів і послуг для здійснення садівництва, 
ягідництва і виробництва продукції з плодів та ягід, інших господарських та 
громадських об’єднань в галузі садівництва, ягідництва та переробки 
плодово-ягідної сировини. 

• Експертиза проектно-кошторисної документації – комплекс заходів по 
дослідженню  проектно-кошторисної документації на створення та зрошення 
багаторічних плодових та ягідних насаджень на предмет відповідності 
вимогам державних стандартів України, який здійснюється Асоціацією 
«УКРСАДПРОМ».   

• Замовник експертизи (проектно-кошторисної документації) – юридична або 
фізична особа – підприємець, що є членом Асоціації «УКРСАДПРОМ» та 
якою подано Заяву на проведення експертизи проектно-кошторисної 
документації. 

• Розробник (проектно-кошторисної документації) – зареєстрована згідно 
чинного законодавства юридична особа або фізична особа-підприємець, яка 
відповідно до своїх напрямків діяльності розробляє проектно-кошторисну 
документацію на створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних 
насаджень. 

• Заява (на проведення експертизи проектно-кошторисної документації) – 
документ та додатки до нього, які надає Замовник для проведення експертизи 
проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних 
плодових та ягідних насаджень.  

• Висновок експертизи (проектно-кошторисної документації) – документ, що 
видається Асоціацією «УКРСАДПРОМ» і містить інформацію щодо стану 
відповідності поданої на експертизу проектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних насаджень вимогам 
державних стандартів України. 

1.2. Інші терміни використовуються у значенні, встановленому чинним 
законодавством.  
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2. Загальні положення  

 
2.1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних плодових 
та ягідних насаджень. 

2.2. Даний Порядок поширюється на членів Асоціації «УКРСАДПРОМ». 
 

3. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації 
 

3.1. Експертиза проектно-кошторисної документації проводиться щодо проектів: 
- на закладання та догляд за молодими багаторічними плодовими та 

ягідними насадженнями до вступу їх в плодоношення; 
- на будівництво систем зрошення для багаторічних плодових та ягідних 

насаджень, в тому  числі водонакопичувальних басейнів. 
3.2. Для проведення експертизи проектно-кошторисної документації Замовник 

подає до Асоціації «УКРСАДПРОМ» заяву (додаток 1) на її проведення, до 
якої додаються: 
- проектно-кошторисна документація, виконана відповідно до                             

ДСТУ 4951:2008 «Насадження плодові. Проектування. Загальні вимоги», 
ДСТУ 4950:2008 «Проектування розсадників плодових культур. Загальні 
вимоги», ДСТУ 4952:2008 «Ягідні насадження. Проектування. Загальні 
вимоги», ДСТУ 4930:2008 «Розсадники. Плодові, ягідні та виноградні 
насадження. Проектування систем зрошування. Загальні вимоги»; 

- вихідна документація відповідно до ДСТУ 4951:2008 «Насадження 
плодові. Проектування. Загальні вимоги», ДСТУ 4930:2008 «Розсадники. 
Плодові, ягідні та виноградні насадження. Проектування систем 
зрошування. Загальні вимоги».   

3.3. Заява на проведення експертизи реєструється у журналі реєстрації Заяв.  
3.4. Асоціація «УКРСАДПРОМ» розглядає подану проектно-кошторисну 

документацію на предмет її відповідності вимогам законодавства та 
державних стандартів України.  

3.5. Строк проведення експертизи проектно-кошторисної документації не 
повинен перевищувати 30 календарних днів з дати реєстрації заяви на її 
проведення. 

3.6. У разі встановлення невідповідності поданої на експертизу проектно-
кошторисної документації вимогам законодавства або державним стандартам 
України, Асоціація «УКРСАДПРОМ» направляє Замовнику Висновок про 
невідповідність поданої на експертизу проектно-кошторисної документації 
вимогам законодавства та/або державним стандартам України та повідомляє 
про необхідність доопрацювання проектно-кошторисної документації. 
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3.7. Після доопрацювання проектно-кошторисної документації з урахуванням 
зауважень Асоціації «УКРСАДПРОМ» Замовник подає заяву на проведення 
її повторної експертизи з відповідними поясненнями. 

3.8. Повторна експертиза проектно-кошторисної документації проводиться 
протягом 15 календарних днів з дати реєстрації заяви на її проведення.  

3.9. Після проведення експертизи проектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторічних насаджень Асоціація «УКРСАДПРОМ» 
готує висновок експертизи за формою згідно з додатками 2 і 3 у трьох 
примірниках, що підписуються Головою Асоціації. 

3.10. Один примірник висновку залишається в Асоціації «УКРСАДПРОМ», два 
примірника разом з наданою на експертизу проектно-кошторисною 
документацією видаються Замовнику.  
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Додаток 1 
до Порядку проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на створення та 
зрошення багаторічних плодових та ягідних 

насаджень  

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА 

           __________ № ______ 

 
 

 

Голові Асоціації «УКРСАДПРОМ» 
_____________________  
              (ПІБ) 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 Відповідно до «Порядку проведення експертизи проектно-кошторисної 
документації на створення та зрошення багаторічних плодових та ягідних 
насаджень», затвердженого Загальними Зборами Асоціації «УКРСАДПРОМ» 
(Протокол № 4/2016 від 26 серпня 2016 року), прошу Вас провести експертизу 
проектно-кошторисної документації на ________________ багаторічних насаджень 
площею _______ га __________________ району _________________ області та 
надати відповідний Висновок. 

 Додатки до заяви: 

1. –  
2. – 
3. – 

 

 

Керівник підприємства                              (підпис)                                        П.І.Б. 

 

 М.П. 

5 
 



Додаток 2 
до Порядку проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на створення та 
зрошення багаторічних плодових та ягідних 

насаджень  

 

БЛАНК АСОЦІАЦІЇ 

_____________________________________________________ 

 

ВИСНОВОК 
№____ від ____ ________20 ___р. 

про відповідність/невідповідність проектно-кошторисної документації 
на створення ____________ насаджень 

для _________________________________ 
 

 

розробник проектно-кошторисної документації _______________________ 
            
загальна площа насаджень, гектарів ___________________________________ 
під насадженнями, гектарів __________________________________________ 
комплектність проекту _____________________________________________ 
вихідна документація відповідно до національного стандарту України: 
__________________________________________________________________ 
джерело забезпечення садивним матеріалом та якість _____________________ 
ґрунтові вишукування виконані _______________________________________ 
кліматичні умови ділянки____________________________________________ 
ґрунтові умови ділянки, висновок щодо придатності _______________________ 
організація створення і вирощування насаджень ________________________ 
запроектовані культури ____________________________________________ 
назва сортів__________________________________________________________ 
назва підщеп _______________________________________________________ 
схема садіння_______________________________________________________ 
формування дерев, кущів______________________________________________ 
шпалера, опора ______________________________________________________ 
спосіб зрошення _____________________________________________________ 
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цільове використання врожаю__________________________________________ 
рік створення насаджень_____________________________________________ 
показники економічної ефективності створення багаторічних насаджень 
_________________________________________________________________ 
креслення, масштаб__________________________________________________ 
кошторисна вартість створення насаджень, тис. гривень __________________, 
в тому числі вартість 1 гектара, тис. гривень ____________________________ 

Результати експертного вивчення 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Експертизу провів: ПІБ виконавця   
 
Голова Асоціації «УКРСАДПРОМ» 
   

М.П. 
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Додаток 3 
до Порядку проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на створення та 
зрошення багаторічних плодових та ягідних 

насаджень  

БЛАНК АСОЦІАЦІЇ 

_________________________________________________________________ 

 

ВИСНОВОК 
№____ від ____ ________20___р. 

про відповідність/невідповідність проектно-кошторисної документації 
на зрошення ____________ насаджень 

для _________________________________ 

 
розробник проектно-кошторисної документації _______________________ 
            
загальна площа насаджень, гектарів ____________________________________ 
під насадженнями, гектарів ___________________________________________ 
комплектність проекту ______________________________________________ 
вихідна документація відповідно до національного стандарту України: 
____________________________________________________________________ 
кількість кварталів, кліток, їх розмір___________________________________ 
запроектовані культури та ______________________________________________ 
назва сортів та підщеп_________________________________________________ 
схема садіння________________________________________________________ 
шпалера, опора ______________________________________________________ 
спосіб зрошення ____________________________________________________ 
ґрунтові умови ділянки _____________________________________________ 
рік будівництва зрошуваної системи ____________________________________ 
водозабірні та водоочисні споруди____________________________________ 
схема водоподачі ____________________________________________________ 
тип та схема розміщення поливних крапельниць _________________________ 
водонакопичувальний басейн_________________________________________ 
креслення, масштаб_________________________________________________ 
джерело забезпечення водою__________________________________________ 
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поливна норма, куб. метрів на 1 гектар ___________________________________ 
зрошувальна норма, куб. метрів на 1 гектар ______________________________ 
загальне водоспоживання, тис. куб. метрів ______________________________ 
кошторисна вартість будівництва, тис. гривень__________________________, 
в тому числі будівельно-монтажні роботи _______________________________ 
питомі капітальні вкладення, тис. гривень на 1 гектар______________________ 

Результати експертного вивчення 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Експертизу провів: ПІБ виконавця   
 
 
 
Голова Асоціації  «УКРСАДПРОМ» 
   

М.П. 
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