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СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування, мостів та інших транспортних споруд 

 
Правила определения стоимости работ по текущему ремонту и 

эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и других транспортных сооружений 

Чинний від 201Х 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює основні правила визначення вартості 

робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування (державного та місцевого значення), мостів 

та інших транспортних споруд (мостових переходів, естакад, 

шляхопроводів, транспортних розв’язок, підземних та надземних 

переходів тощо) і носить обов’язковий характер при визначенні вартості 

робіт з експлуатаційного утримання, що фінансуються за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів, а також кредитів, наданих під 

державні гарантії. 

Застосування цього стандарту обумовлюють договором. 
 

1.2 Цей стандарт поширюється на підрядний, господарський та 

змішаний спосіб здійснення робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва 

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення 
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загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості 

будівництва 

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 Настанова щодо визначення розміру коштів 

на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості 

будівництва 

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних 

елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

будівельні роботи. Земляні роботи (Збірник 1) (ДБН Д.2.2-1-99, MOD) 

ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

будівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27)  

ДСТУ Б Д.2.2-30:2017 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) 

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

будівельних машин та механізмів 

СОУ 42.1-37641918-034:2018 Дорожні машини та механізми. 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів 

СОУ 42.1-37641918-035:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні 

елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи 

СОУ 42.1-37641918-050:2012 Порядок визначення вартості 

капітального ремонту автомобільних доріг загального користування 

(державного та місцевого значення) 

СОУ 42.1-37641918-064:2015 Терміни експлуатації дорожніх машин 

і механізмів та норми їх амортизації 

СОУ 42.1-37641918-071:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні 

елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання 

СОУ 42.1-37641918-082:2018 Дорожні машини та механізми. 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для 

експлуатаційного утримання  
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СОУ 42.1-37641918-105:2013 Класифікація робіт з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування 

СОУ 45.2-37641918-022.1:2012 Річні терміни експлуатації машин та 

механізмів для будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг 

та мостів 

СОУ 45.2-37641918-022.2:2012 Річні терміни експлуатації машин та 

механізмів для експлуатаційного утримання автомобільних доріг та 

мостів» 

 
Примітка 1. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 

перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – 
каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними 
покажчиками національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено 
зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА 
СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті наведені терміни, вжиті у ДСТУ Б Д.1.1-1 

(кошторисна норма), СОУ 42.1-37641918-050 (виробничі бази, стаціонарні 

заводи, тимчасові пересувні заводи),  

СОУ 42.1-37641918-105 (експлуатаційне утримання). 

Нижче подано терміни, вжиті у цих нормах, та визначення 

позначених ними понять: 

3.1 лінійні споруди 

Споруди та комплекси споруд на землях, відведених у користування 

дорожнім господарствам (дорожньо-експлуатаційні дільниці, їх підрозділи, 

в тому числі житлові будинки, об’єкти дорожнього зв’язку, майстерні для 

ремонту техніки, склади для збереження матеріалів, інженерні мережі, 

колодязі, резервуари та інші) призначені для організацій та підрозділів, 

що задіяні на виконанні поточного ремонту та експлуатаційного 
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утримання автомобільних доріг і є складовою частиною автомобільної 

дороги. 

3.2 об’єкти дорожнього сервісу [1] 

Спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних 

транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, 

майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти 

технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти  

(у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські 

комплекси, пункти медичної та технічно-евакуаційної допомоги, пункти 

миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, 

автопавільйони, а також інші об’єкти, на яких здійснюється 

обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях 

дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та 

виїзду на автомобільну дорогу 

3.3 познаки та скорочення 

АБЗ – асфальтобетонний завод 

ЗВ – загальновиробничі витрати 

ЗКР – зведений кошторисний розрахунок 

РЕКН – ресурсні елементні кошторисні норми 

ІРЕКН – індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми 

ЦБЗ – цементобетонний завод 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Види кошторисних нормативів, що входять до  

системи ціноутворення та система їх застосування наведені в 4.1  

СОУ 42.1-37641918-050. 

4.2 Вартість прямих витрат на роботи з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання визначається на підставі ресурсних 
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елементних кошторисних норм СОУ 42.1-37641918-035 та  

СОУ 42.1-37641918-071, Н Г.1-218-03449261-352 [8]; ресурсними 

кошторисними нормами експлуатації машин та механізмів  

СОУ 42.1-37641918-082 та СОУ 42.1-37641918-034 та відповідно. 

4.3 Вартість прямих витрат окремих видів робіт з поточного ремонту 

та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування, які не охоплені зазначеними нормативними документами, а 

технологія їх виконання аналогічна будівництву чи ремонтам, може 

визначатися на підставі державних та відомчих нормативних документів 

(ДСТУ Б Д.2.2-1, ДСТУ Б Д.2.2-27, ДСТУ Б Д.2.2-30, ДСТУ Б Д.2.7-1,  

СОУ 42.1-37641918-035, СОУ 42.1-37641918-034 тощо) та стандартів, за 

умови якщо технологія, організація, склад робіт та витрати трудових і 

матеріально-технічних ресурсів по роботах, що підлягають виконанню, 

співпадають з передбаченими у наведених нормативних документах. 

4.4 Якщо в діючій нормативно-кошторисній базі відсутні ресурсні 

елементні кошторисні норми на окремі види робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання та ресурсні кошторисні норми експлуатації 

дорожніх машин та механізмів, розробляються індивідуальні кошторисні 

норми. Розроблення таких документів здійснюється відповідно до  

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6, а затвердження – відповідно до встановленого порядку. 

Індивідуальні кошторисні норми підлягають відповідній відомчій 

експертизі і можуть застосовуватися для окремого регіону. При більш 

широкому використанні ці норми затверджуються Державним агентством 

автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) і вводяться в дію як 

відомчі (СОУ Укравтодору). 

4.4.1 Якщо внаслідок об’єктивних причин виникає необхідність 

заміни будь-яких матеріальних ресурсів, передбачених ресурсними 

елементними кошторисними нормами, на інші матеріальні ресурси, і це 
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призводить до зміни технології виконання робіт та показників цих норм, 

розробляються та затверджуються в установленому порядку 

індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми. 
 

4.4.2 У випадку, якщо при заміні матеріальних ресурсів, технологія 

виконання робіт та показники цих норм (крім витрати змінених 

матеріальних ресурсів) не змінюються, вартість робіт з поточного ремонту 

та експлуатаційного утримання визначається за тими самими ресурсними 

елементними кошторисними нормами із заміненими матеріальними 

ресурсами. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, приймаються 

відповідно до 7.2.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-6. 
 
4.5 Кошторисні норми використовуються як основа для наступного 

переходу до вартісних показників. 

Кошторисні норми призначені для: 

- визначення складу і кількості ресурсів при виконанні робіт з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування; 

- визначення прямих витрат у вартості робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування; 

- розрахунків за обсяги виконаних робіт. 

Крім того, ці кошторисні норми можуть використовуватись при 

розробленні індивідуальних кошторисних норм, визначенні тривалості 

робіт, складанні технологічної документації, встановленні норм списання 

матеріалів. 

4.6 Нормативно-розрахунковою базою для визначення загальної 

кошторисної трудомісткості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання є сума кошторисної нормативної трудомісткості робіт, 

наведеної в РЕКН, що враховує трудовитрати робітників-будівельників і 
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робітників*, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і 

механізмів, розрахункової трудомісткості при перевезенні ґрунту, 

будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам’яних матеріалів, піску, 

сумішей, тощо), що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на 

керуванні та обслуговуванні  автотранспортних засобів і тракторів та 

розрахункових трудовитрат працівників, заробітна плата яких 

передбачається в загальновиробничих витратах, коштах на зведення та 

розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, коштах на сезонні 

(зимові та літні) подорожчання вартості робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання. 
 

Примітка 2. Нормативні трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та 
обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, визначають на підставі ДСТУ Б Д.2.7-1, 
СОУ 42.1-37641918-082 та СОУ 42.1-37641918-034 як сума витрат труда машиністів та 
робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні дорожніх 
машин і механізмів. 

 

4.7 Нормативна кошторисна трудомісткість передбачає виконання 

робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування у звичайних умовах при плюсовій 

температурі зовнішнього повітря, але не більше ніж 27 ºС в літній період 

просто неба, і помірному вітрі швидкістю до 10 м/с. 

4.8 Додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт з поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування при температурі зовнішнього повітря нижче нуля і сильному 

вітрі (швидкістю більше 10 м/с), або в літній період просто неба більше ніж 

27 ºС, розраховуються за правилами, наведеними у відповідних пунктах 

СОУ 42.1-37641918-050. 
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5 ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ТА СКЛАДАННЯ ІНВЕСТОРСЬКОЇ 
КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

5.1 Склад інвесторської кошторисної документації на роботи з 

поточного ремонту визначається залежно від стадійності проектної 

документації, що розробляється, та технічної складності об’єкта ремонту. 

Вимоги до кошторисних нормативів, правила розробки та склад 

інвесторської кошторисної документації визначені у розділі 5 

ДСТУ Б Д.1.1-1.  

5.1.1 У складі проекту розробляються: 

- зведення витрат (за необхідності); 

- зведений кошторисний розрахунок вартості ремонтних робіт; 

- об’єктні та локальні кошториси та кошторисні розрахунки; 

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи; 

- відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальних 

кошторисних розрахунків; відомості ресурсів до об’єктних кошторисів, 

об’єктних кошторисних розрахунків; відомості ресурсів до зведених 

кошторисних розрахунків вартості ремонтних робіт. 
 

5.2 Вимоги до кошторисних нормативів, правила розробки та склад 

кошторисної документації на виконання робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 

передбачають: 

- локальні кошториси та відомості ресурсів до них; 

- зведений кошторисний розрахунок вартості робіт; 

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат. 

5.3 У зведених кошторисних розрахунках вартості робіт з поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування кошти розподіляються по таких главах: 

Глава 1. Підготовка території  

Глава 2. Земляне полотно 
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Глава 3. Штучні споруди 

Глава 4. Дорожній одяг 

Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб 

(при роботах з поточного ремонту) 

Глава 5. Експлуатаційне утримання (при роботах з експлуатаційного 

утримання) 

Глава 6. Пересічення та примикання 

Глава 7. Облаштування та обстановка дороги 

Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди 

Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати 

Глава 10. Утримання служби замовника 

Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд 

 
Після підсумку глав (1 – 12) враховуються: 

- кошторисний прибуток; 

- кошти на покриття адміністративних витрат організацій, що 

виконують роботи з поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування; 

- кошти на покриття ризику всіх учасників робіт; 

- кошти на страхування ризику замовника (за відповідним 

обґрунтуванням); 

- кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 

процесами; 

- податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним 

законодавством і не враховані складовими вартості робіт з поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання. 

У випадку відсутності робіт і витрат, що передбачаються 

відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних 

глав. 
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Крім того (за наявності), за підсумком зведеного кошторисного 

розрахунку вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування зазначаються 

зворотні суми (див. 5.8.18.1 ДСТУ Б Д.1.1-1). 
 

5.4 Обсяги та перелік робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування визначають за 

результатами огляду або обстеження ділянок доріг та споруд на них, 

відповідно оформленими дефектними актами та «Завданням на 

виконання робіт з поточного ремонту або з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг» згідно з класифікацією робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Форма дефектного акту 

наведена у додатку А. 

5.5 Кошторисна вартість, яка визначається за локальними 

кошторисами, включає у собі прямі і загальновиробничі витрати. 

5.6 Прямі витрати в локальних кошторисах визначають шляхом 

множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними 

нормами кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних 

для виконання обсягів робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування обчислених за 

дефектними актами, на відповідні поточні ціни цих ресурсів. 

5.6.1 Кошторисна заробітна плата, що наводиться в прямих 

витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для дорожніх 

робітників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх 

машин, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні 

автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту, сміття і дорожніх 

матеріалів (кам’яних матеріалів, піску, сумішей тощо). Розрахунок 

кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-

розрахункових трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає 
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середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-

будівельників та середньому нормативному розряду ланки робітників, 

зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, та 

робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних 

засобів і тракторів. 

Вартість людино-години зазначених робітників на роботах з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування при складанні інвесторської кошторисної 

документації приймається в межах, рекомендованих центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики 

у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними 

дорогами. 
 

5.6.2 Кошторисна вартість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів 

та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної 

потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів передбачених робіт, 

зазначених у кошторисах, передбачених дефектними актами, та 

відповідних поточних цін. 

5.7 Поточні ціни на матеріали для робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання в інвесторській кошторисній документації 

визначаються замовником за ціною, що склалася в регіоні. Аналіз цін 

проводиться з урахуванням транспортної складової. 
 

5.8 Поточні ціни на матеріальні ресурси для робіт з поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування визначаються франко-приоб’єктний склад і на встановлену 

одиницю виміру враховують такі елементи вартості: 

- відпускну ціну (в тому числі вартість тари, упаковки і реквізиту та 

вартість вантажних робіт); 

- вартість транспортування; 
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- заготівельно-складські витрати. 

Як приоб’єктний склад при визначенні кошторисної вартості робіт 

приймається: 

- для матеріалів, які зберігаються просто неба, – майданчик, що 

використовується для їх розміщення на території об’єкта; 

- для матеріалів, які є компонентами при приготуванні сумішей 

(асфальтобетону, цементобетону, піскосоляних сумішей, бітумних 

емульсій тощо), конструкцій та інших матеріалів на підсобних 

господарствах дорожніх організацій – територія підсобних господарств 

або окремий майданчик (полігон); 

- для інших матеріалів – склад (місце складування) для даного 

об’єкта. 

Порядок урахування в ресурсних елементних кошторисних нормах 

робіт з розвантаження дорожньо-будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій на приоб’єктному складі та витрат на їх транспортування від 

приоб’єктного складу до місця виконання робіт (внутрішньобудівельний 

транспорт) зазначається в технічних частинах збірників норм. 

5.9 Якщо поточні ціни на матеріальні ресурси не враховують 

транспортування їх на приоб’єктний склад, в локальних кошторисах при 

визначенні вартості матеріалів, виробів і конструкцій додатково 

враховуються витрати на це. 

5.9.1 Витрати на доставку матеріальних ресурсів при складанні 

інвесторської кошторисної документації можуть обчислюватися за 

усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т 

відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, 

що надаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері будівництва, або калькуляційним 

методом.  
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При визначенні транспортних витрат за усередненими показниками 

провізної плати, зазначені витрати враховуються в одиничній вартості 

матеріальних ресурсів. 
 

5.9.2 Кошторисна вартість перевезення автотранспортом і 

тракторами ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам’яних 

матеріалів, піску, сумішей, залізобетонних, металевих конструкцій та 

інших) може розраховуватися як окремий вид робіт у локальному 

кошторисі, в розрахунку на перевезення 1 т вантажу і вартості машино-

години транспортного засобу відповідно до Методики визначення вартості 

перевезення 1 т дорожньо-будівельних матеріалів власним транспортом 

(додаток А СОУ 42.1-37641918-050). При цьому вартість перевезення не 

враховується в одиничній вартості матеріалів. 

5.10 У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів 

враховуються заготівельно-складські витрати та витрати, пов’язані з 

втратами, які важко усуваються, та псування матеріалів при 

транспортуванні і зберіганні. 

Ці витрати розраховуються за відсотковими показниками до 

кошторисної вартості матеріалів франко-приоб’єктний склад і є лімітом 

коштів на відшкодування цих витрат підрядника: 

- для будівельних матеріалів, виробів та конструкцій – 2 %; 

- для металевих конструкцій – 0,75 %. 

5.11 Вартість матеріалів, що виготовляються на тимчасових 

пересувних заводах (асфальтобетонних або цементобетонних), 

визначається за ресурсними елементними кошторисними нормами на їх 

приготування (ДСТУ, ДБН, ВБН, СОУ), як окремі види робіт і трудовитрати 

на їх виготовлення враховуються при визначенні загальновиробничих, 

адміністративних витрат і прибутку. 
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5.12 Кошторисна вартість експлуатації дорожніх машин і механізмів, 

зайнятих на роботах з поточного ремонту та експлуатаційного утримання, 

в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, 

необхідного для виконання встановленого обсягу робіт, та вартості 

експлуатації машин і механізмів за одиницю часу їх застосування в 

поточних цінах. 

5.12.1 Нормативний час роботи дорожніх машин і механізмів 

визначається на підставі РЕКН та обсягів робіт, які пропонуються до 

виконання. 

5.12.2 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на 

підставі нормативних трудових і матеріальних ресурсів та поточних цін на 

них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення 

дорожніх машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну 

частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, 

перебазування, а також податки, збори та обов’язкові платежі, 

установлені законодавством, що враховуються у вартості машино-години.  

У вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів у тому числі 

зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні дорожніх машин і механізмів. 

5.13 При здійсненні робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання вартість експлуатації дорожніх машин і механізмів при 

складанні інвесторської кошторисної документації визначається у межах 

усереднених показників вартості експлуатації машин та механізмів 

рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та 

управління автомобільними дорогами. 

Для машин, на які відсутні рекомендовані центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
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дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами 

усереднені показники вартості експлуатації, використовуються усереднені 

показники рекомендовані центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.  
 

5.14 Час використання робітниками-будівельниками механізованого 

виробничого знаряддя (пальник газопламеневий, вібратори поверхневі, 

машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки 

пневматичні та моторні, бензопили, висоторізи, кущорізи, пересувні 

бітумні котли, тощо) включено до норм трудовитрат робітників-

будівельників і виокремлено в нормах лише для розрахунку вартості 

енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі 

прямих витрат на матеріальні ресурси. 

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення 

механізованого виробничого знаряддя враховуються 

загальновиробничими витратами. 
 

5.15 У вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг враховуються кошти на зведення та 

розбирання тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення 

робіт, а також для обслуговування працівників зайнятих на роботах, з 

урахуванням можливості пристосування й використання для потреб 

існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу. 

Тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульні та нетитульні. 

Перелік робіт і витрат, що належать до титульних тимчасових 

будівель і споруд та нетитульних приймається згідно з додатками В та Г. 

Витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації, 

поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і 

споруд враховується в загальновиробничих витратах. 

5.15.1 Кошти на титульні тимчасові будівлі і споруди включаються до 

глави «Тимчасові будівлі і споруди» зведеного кошторисного розрахунку 
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вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг. Розмір згаданих коштів на стадії складання 

інвесторської кошторисної документації визначається калькуляційним 

методом або за усередненим відсотковим показником від підсумку глав 

(1–7) ЗКР відповідно: 
 а) при використанні асфальтобетону та цементобетону, які 

готуються на власних тимчасових пересувних заводах – 4,9; 

 б) при використанні готових сумішей і чорних в’яжучих матеріалів, 

придбаних від заводів інших виробників; асфальтобетону та 

цементобетону, які готуються на власних стаціонарних заводах; інших 

матеріалів, які готуються на власних підсобних господарствах – 3,9. 

Якщо розмір коштів на зведення та розбирання титульних 

тимчасових будівель і споруд в кошторисній документації визначено за 

усередненими показниками, то це є лімітом на відшкодування цих витрат 

підряднику. 

5.16 При складанні кошторисної документації на виконання робіт з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг в 

зимовий період просто неба і в приміщеннях, що не обігріваються, ліміт 

коштів на компенсацію додаткових витрат робочого часу робітників-

будівельників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні 

будівельних машин і механізмів, зв’язаних зі зниженням продуктивності 

праці, розраховуються на підставі усереднених показників (5.16  

СОУ 42.1-37641918-050). 

5.17 До глави 9 «Кошти на інші роботи і витрати» включаються 

кошти на покриття витрат замовника та підрядних організацій, а також на 

окремі види робіт, які не враховані в кошторисних нормативах.  

Приблизний перелік таких витрат наведено в додатку Д. Зазначені 

витрати визначають на підставі положень чинного законодавства, 
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вихідних даних замовника щодо здійснення робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання, умов їх виконання тощо. 

5.18 У складі кошторисної документації визначається загальна 

кошторисна трудомісткість робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання як сума нормативної та розрахункової трудомісткості цих робіт, 

що передбачаються: 

а) у прямих витратах: 

- нормативна кошторисна трудомісткість, визначена на підставі 

РЕКН, що враховує трудовитрати робітників-будівельників і робітників, 

зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів; 

- розрахункова кошторисна трудомісткість при перевезенні ґрунту, 

будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам’яних матеріалів, піску, 

сумішей, тощо), що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на 

керуванні та обслуговуванні автотранспорту і тракторів; 

б) у загальновиробничих витратах – розрахункова кошторисна 

трудомісткість визначена на підставі усереднених розрахункових 

показників, що наведені нижче;  

в) у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових 

будівель і споруд розрахункова кошторисна трудомісткість у випадку, 

якщо кошти на зазначені цілі визначені за усередненим відсотковим 

показником, розраховується на підставі усереднених показників від 

підсумку нормативно-розрахункової трудомісткості в прямих та 

розрахункової трудомісткості в загальновиробничих витратах; нормативна 

кошторисна трудомісткість у випадку, якщо кошти на зазначені цілі 

визначені кошторисом; 

г) у додаткових витратах при виконанні робіт з поточного ремонту 

та експлуатаційного утримання у зимовий період – розрахункова 

кошторисна трудомісткість встановлюється в розмірі згідно з 5.20  

СОУ 42.1-37641918-050; 
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д) у додаткових витратах при виконанні робіт з поточного ремонту 

та експлуатаційного утримання у літній період – розрахункова кошторисна 

трудомісткість встановлюється в розмірі згідно з 5.20  

СОУ 42.1-37641918-050. 

5.19 До глави 10 «Утримання служби замовника» до граф 6 та 7 на 

підставі обґрунтованого розрахунку включаються кошти, призначені на 

утримання служби Замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), 

необхідні для виконання ними функцій Замовника з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування.  

До цієї ж глави включаються кошти на проведення геодезичних 

спостережень за переміщеннями і деформаціями будівель і споруд. 

 
5.20 При виконанні робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування розмір 

кошторисного прибутку на всіх стадіях інвестиційного процесу 

приймається з урахуванням усереднених показників, виражених у гривнях 

в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної 

трудомісткості, наведених в додатку Ж і зазначається у графах 4 та 7 ЗКР.  
 

5.21 Кошти на покриття адміністративних витрат призначені на 

відшкодування адміністративних витрат, пов’язаних з діяльністю 

підрядника при виконанні робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання на автомобільних дорогах загального користування, мостів та 

інших транспортних спорудах. 

В інвесторській кошторисній документації кошти на покриття 

адміністративних витрат визначаються на підставі усереднених 

показників, що наведені у додатку Ж. 
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5.22 Для розрахунку загальновиробничі витрати групують в три 

блоки: 

І блок – кошти на заробітну плату працівників, заробітна плата яких 

враховується у ЗВ витратах; 

ІІ блок – відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством; 

ІІІ блок – решта статей ЗВ витрат. 

5.22.1 Кошти на заробітну плату працівників у ЗВ витратах в 

інвесторській кошторисній документації розраховують виходячи з 

трудовитрат працівників, зазначених у додатку А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3, і 

відповідної вартості людино-години за формулою: 

 
ЗПітп = ∑ТЗВ(н-р) х Влюд.год,                                               (5.1) 

де ЗПіmп  – кошти на заробітну плату працівників у ЗВ витратах, грн; 

ТЗВ(н-р) – трудовитрати працівників при виконанні робіт з поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання, заробітну плату яких враховують 

в ЗВ витратах, люд.год.; 

Влюд.год  – вартість людино-години, грн/люд.год. 

При розрахунку І блоку ЗВ витрат вартість однієї людино-години 

інженерно-технічних працівників приймають за сьомим нормативним 

розрядом складності робіт у будівництві. 

Трудовитрати працівників при виконанні робіт з поточного ремонту 

та експлуатаційного утримання, заробітну плату яких враховують в ЗВ 

витратах, обчислюють за формулою: 

     ТЗВ(н-р)= Т(н-р)х К                                                       (5.2) 
 

де Т(н-р) – нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, 

вартість яких передбачено в прямих витратах, що враховує трудовитрати 

робітників на роботах з поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

та на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, люд.год.; 
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К – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-

розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються в 

прямих витратах, до трудовитрат інженерно-технічних працівників, 

заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах. 

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової 

трудомісткості робіт, яку передбачають у прямих витратах, до 

трудовитрат робіт працівників, заробітну плату яких враховують у 

загальновиробничих витратах при виконанні робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання приймають згідно з додатком Ж. 

5.22.2 Відрахування на соціальні заходи визначають виходячи з 

норм, установлених законодавством, і кошторисної заробітної плати. 

Кошторисну заробітну плату визначають як суму заробітної плати: 

- робітників, зайнятих на роботах з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування, керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, а 

також при перевезенні власним автотранспортом ґрунту, сміття і дорожніх 

матеріалів (кам’яних матеріалів, піску, сумішей, тощо); 

- працівників, зазначених у додатку А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3. 

5.22.3 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат в 

інвесторській кошторисній документації розраховують виходячи з 

нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що 

передбачають у прямих витратах, та усереднених показників для 

визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат, наведених у 

Додатку Ж і обчислених в грошовому виразі на людино-годину зазначеної 

трудомісткості. 
 

Кр.ЗВ = ∑(Т(н-р) х П)                                                  (5.3) 
 

де Кр.ЗВ – кошти на покриття решти статей ЗВ витрат, грн; 
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П – усереднений показник для визначення коштів на покриття 

решти статей ЗВ витрат робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання, грн/люд.год., приймають згідно з додатком Ж до цих норм. 

5.23 Кошти на покриття ризику всіх учасників виконання робіт з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування призначені на відшкодування: 

- збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи 

виконання яких не можуть бути точно визначені при розробці кошторисів і 

уточнюються в процесі виконання робіт; 

- збільшення вартості робіт, спричиненого зміною державних 

стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування тощо, в 

зв’язку з підвищенням протипожежних, санітарних та експлуатаційних 

вимог до будівель та споруд, з поліпшенням технічних та якісних 

характеристик матеріалів, виробів, конструкцій; 

- витрат при здійсненні робіт, які мають специфічність, сезонний 

характер виконання та аварійних (непрогнозованих) робіт. 

Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі 

обгрунтовувальних розрахунків. 
 

5.25 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 

інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення 

вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене 

інфляцією, яка може відбутися як на початку виконання робіт з поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання, так і впродовж їх виконання. 

Ці кошти визначають відповідно до Рекомендацій [5] і за 

узгодженням із замовником включаються до зведеного кошторисного 

розрахунку вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання із зазначенням в графах 4, 5, 7. 
 

5.26 До зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 



СОУ 42.1-37641918-085:201Х 

22 

загального користування включаються встановлені чинним 

законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані 

складовими вартості робіт.  

Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх 

нарахування, встановлених законодавством. Зазначені витрати (податок 

на додану вартість тощо) включаються окремими рядками до граф 6 та 7 

ЗКР. 
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6 СКЛАДАННЯ ЦІНИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА 
ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ (ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ) ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ОБСЯГИ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

 
6.1 Визначення розміру заробітної плати при складанні ціни 

тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) 

здійснюється підрядником, виходячи з середньомісячної заробітної плати 

на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує 

отримати на об’єкті. 

Розрахунок розміру заробітної плати у договірній ціні здійснюється 

підрядником згідно з додатком К.  

Розрахований розмір заробітної плати погоджується із замовником. 

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт з поточного 

ремонту та експлуатаційного утримання заробітна плата визначається 

виходячи з розміру, передбаченого і погодженого у договірній ціні та 

уточнюється відповідно до умов договору. 

 
6.2 При складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури 

закупівлі (договірної ціни) на виконання підрядних робіт поточні ціни на 

матеріали для робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

приймаються підрядником за обґрунтованою (як правило, найменшою при 

всіх рівних характеристиках – обсягів, строків поставки, якості, умов 

розрахунків тощо) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного 

аналізу поточних цін на ринку матеріалів в регіоні, яка узгоджується із 

замовником, про що складається відповідний протокол (додаток Б). Аналіз 

мінімальних цін проводиться з урахуванням транспортної складової. 

 
6.3 При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт 

вартість матеріальних ресурсів визначається за цінами, передбаченими в 
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договірній ціні. Уточнення вартості здійснюється в порядку, 

передбаченому умовами договору. 
 

6.4 Вартість матеріалів та конструкцій, що виготовляються у власних 

структурних підрозділах, підсобних господарствах підприємств 

(стаціонарні АБЗ та ЦБЗ, полігони, піскобази та бази для приготування 

в’яжучих, чорного щебеню та інше), приймається за ціною, що не повинна 

перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в 

регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до 

технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів.  

При складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури 

закупівлі (договірної ціни) та при проведенні взаєморозрахунків (при 

динамічній договірній ціні) за обсяги виконаних робіт вартість матеріалів 

визначається за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною 

організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю).  

Калькуляції складаються відповідно до МР Д.1.2-218-03450778-767. 

 

6.5 При складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури 

закупівлі (договірної ціни) та при здійсненні взаєморозрахунків вартість 

машино-години власної дорожньої техніки уточнюється виходячи зі змін 

поточних цін на матеріально-технічні і трудові ресурси та визначається з 

урахуванням рекомендованих центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього 

господарства та управління автомобільними дорогами усереднених 

показників вартості експлуатації машин. 

При проведенні взаєморозрахунків у разі перевищення 

рекомендованої вартості експлуатації дорожніх машин, ця сума 

компенсується за рахунок коштів на покриття ризику всіх учасників робіт з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання, наведених у 

відповідних графах ЗКР, коштів на покриття додаткових витрат, 
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пов’язаних з інфляційними процесами, або економії, отриманої по інших 

статтях ЗКР. 

6.5.1 Амортизаційні відрахування на повне відновлення дорожніх 

машин і механізмів визначають відповідно до СОУ 42.1-37641918-064. 

6.5.2 Річний термін експлуатації дорожніх машин та механізмів для 

робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання  

автомобільних доріг визначається за середньорічним наробітком  

видів машин, механізмів і транспортних засобів, що наведені в  

СОУ 45.2-37641918-022.1 та СОУ 45.2-37641918-022.2. 

6.5.3 До визначеної таким чином вартості машино-години додають 

за даними бухгалтерського обліку за попередній звітний період або за 

розрахунком з врахуванням річного нормативного терміну експлуатації: 

- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, вартість 

матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та 

перебазування машин; 

- інші витрати, пов’язані з поточним ремонтом та експлуатацією та 

утриманням дорожніх машин і механізмів, що враховуються в складі 

прямих витрат (амортизація будівель і споруд дільниць механізації та 

витрати на їх утримання); 

- податок на землю, на якій розташована база (дільниця) 

механізації; 

- плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних 

механізмів відповідно до чинного законодавства; 

- екологічний податок; 

- збір за спеціальне використання води. 
 
6.5.4 При розрахунках вартості експлуатації дорожніх машин і 

механізмів, якщо внаслідок об’єктивних причин роботи планується 

виконувати із застосуванням наявних у підрядній організації машин і 
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механізмів, що не передбачені в інвесторській кошторисній документації, 

вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання 

робіт з відповідними технічними (у проекті виробництва робіт) та 

економічними обґрунтуваннями. 

В економічному обґрунтуванні проводиться співставлення вартості 

експлуатації машин і механізмів, передбачених РЕКН, розрахованої на 

підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, 

з відповідною вартістю зазначених робіт, що виконуються із 

застосуванням наявних у підрядній організації машин і механізмів. 

Розрахунками, проведеними для зазначеного співставлення, 

враховуються також загальновиробничі та адміністративні витрати, а 

також прибуток. 

У випадку, коли обґрунтовані витрати підрядника, спричинені зміною 

умов виконання робіт, перевищують відповідну нормативно-розрахункову 

вартість, підрядник може вносити пропозицію щодо розроблення та 

затвердження ІРЕКН. 

6.6 При складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури 

закупівлі (договірної ціни) у разі визначення витрат на тимчасові будівлі і 

споруди за усередненим відсотковим показником до нього застосовується 

знижувальний коефіцієнт 0,85.  
При здійсненні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт кошти 

на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування 

тимчасових будівель і споруд визначають або на підставі виконавчого 

кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих 

(пристосованих) будівель і споруд, або за відсотковими показниками, що 

обумовлюються контрактом. 

У разі, якщо в договірній ціні кошти на покриття цих витрат визначені 

за відсотковим показником, при оформленні актів виконаних підрядних 

робіт витрати зі зведення тимчасових будівель і споруд або 



СОУ 42.1-37641918-085:201Х 

27 

пристосування для цих цілей існуючих підрядником не розшифровуються і 

зворотні суми не зазначаються.  

Механізм розрахунку коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі 

та споруди наведено в ДСТУ-Н Б Д.1.1-5 та Методиці [3]. 

6.7 Визначена вартість зимових подорожчань за усередненими 

показниками при виконанні робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування враховується за 

підсумком глав (1-8) ЗКР вартості у главі 9. 

Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові витрати, 

зв’язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період. 

Коефіцієнти до норм трудовитрат робітників-будівельників та 

робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і 

механізмів; а також до нормативного часу роботи будівельних машин і 

механізмів складають: 

І температурна зона – 1,10 

ІІ температурна зона – 1,15 

6.8 Додаткові витрати при виконанні робіт з поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 

у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше 

ніж 27 ºС, при взаєморозрахунках за виконані роботи з поточного ремонту 

та експлуатаційного утримання автомобільних доріг у літній період 

визначають за усередненим відсотковим показником, який становить 0,61 

% від вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

за підсумком глав (1–8) і враховуються у главі 9 ЗКР вартості робіт за 

робочі дні з температурою повітря вище ніж 27 ºС. 

Зазначені кошти визначають тільки на обсяг робіт, виконання яких 

планується в зимовий чи літній період за умов, що наведені вище, і ці 

кошти є лімітом замовника для доплат підряднику при виконанні робіт з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 
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Оцінка фактичних умов мікроклімату виробничого середовища 

здійснюється на підставі довідок обласних центрів з гідрометеорології 

щодо температури зовнішнього повітря. 

6.9 Загальноприйняті профілактичні роботи по підготовці споруд до 

пропуску паводку обчислюються у загальному порядку. 

6.10 Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також 

прибуток враховуються в ціні тендерної пропозиції учасника процедури 

закупівлі в цілому по будові і обчислюються з урахуванням трудовитрат 

робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин і механізмів. 

Механізм розрахунку загальновиробничих та адміністративних 

витрат наведено в ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 та Методиці [4]. 
 

6.11 При складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури 

закупівлі (договірної ціни) розмір адміністративних витрат визначається 

підрядником на підставі обґрунтованої їх величини і структури (за даними 

бухгалтерського обліку та нормативно-розрахункової трудомісткості 

виконаних ремонтних робіт за Актами приймання виконаних будівельних 

робіт, примірна форма № КБ-2в), яка склалася у цій організації за 

попередній звітний період.  

Розраховані підрядником показники надаються замовнику в складі 

договірної ціни та використовуються при проведенні взаєморозрахунків за 

обсяги виконаних робіт. 

Усереднені показники адміністративних витрат, що наведені у 

додатку Ж, слугують орієнтиром і можуть використовуватися замовником 

для співставлення із адміністративними витратами, розрахованими 

підрядною організацією при складанні ціни тендерної пропозиції учасника 

процедури закупівлі.  
 

6.12 Показники для обчислення ЗВ витрат на стадії визначення ціни 

тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (складанні та 
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узгодженні договірних цін) визначаються розрахунково-аналітичним 

методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за 

даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-кошторисної 

трудомісткості виконаних робіт за той самий період за Актами приймання 

виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), погоджуються із 

замовником і використовуються при проведенні взаєморозрахунків за 

обсяги виконаних робіт. Уточнення ЗВ витрат при проведенні 

взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт здійснюється в порядку, 

встановленому договором.  

Усереднені показники ЗВ витрат, що наведені у додатку Ж, слугують 

орієнтиром і можуть використовуватися замовником для співставлення із 

ЗВ витратами, розрахованими підрядною організацією при складанні ціни 

тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі. 

У випадку, якщо розмір ЗВ та АВ витрат, розрахованих підрядником, 

перевищує розмір зазначених витрат, розрахованих за усередненим 

показником в інвесторській документації, то ця різниця може 

компенсуватися за рахунок коштів на покриття ризику, коштів на покриття 

додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами та економії за 

іншими статтями ЗКР без зменшення обсягів робіт. 
 

6.13 Розмір кошторисного прибутку при складанні тендерної 

пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) та при 

здійсненні взаєморозрахунків уточнюється з урахуванням показника, 

наведеного у додатку Ж. 
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7 ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО 
УТРИМАННЯ НА ЕТАПІ СКЛАДАННЯ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ (ДОГОВІРНИХ ЦІН) ТА 
ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ НА ОСНОВІ КІНЦЕВИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

7.1 Визначення кошторисної вартості робіт з експлуатаційного 

утримання при реалізації довгострокових контрактів (договорів) на етапі 

складання інвесторської кошторисної документації визначається із 

застосуванням кошторисних нормативів, які поділяються на: 

загальнодержавні кошторисні нормативи; відомчі кошторисні нормативи, 

стандарти організації України; індивідуальні кошторисні норми, та вартості 

ресурсів. 
 

7.2 Всі пункти СОУ 42.1-37641918-085 поширюються на порядок 

визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання при реалізації 

довгострокових контрактів (договорів) на основі кінцевих показників за 

виключенням п.п. 5.20 – 5.22 та 6.10 – 6.13.  
 
 7.2.1 Прямі витрати визначають шляхом множення визначеної за 

ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових та 

матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 

обчислених за програмою планових робіт з експлуатаційного утримання 

на відповідні поточні ціни цих ресурсів.  
 
 7.2.1.1 Кошторисна заробітна плата, що наводиться в прямих 

витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для дорожніх 

робітників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх 
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машин, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні 

автотранспортних засобів.  

Показник рівня кошторисної заробітної плати не повинен бути 

нижчим за її середньорічний рівень, що оприлюднюється центральним 

органом виконавчої влади в галузі статистики в цілому по будівельній 

галузі за попередній рік з урахуванням прогнозного рівня інфляції на 

поточний рік. 

ЗПкоштор = ЗПсер × ( І/100),                             (6.1) 

де ЗПсер – середньомісячна заробітна плата в будівництві за 

попередній рік (січень-грудень), грн; 

І – прогнозний рівень інфляції (за індексом споживчих цін, 

встановленим законом чи іншим нормативно-правовим актом) на 

поточний рік, %. 
 

7.2.1.2 Кошторисна вартість дорожньо-будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі 

нормативної потреби в них, розрахованої виходячи із запланованих 

обсягів робіт, зазначених у кошторисах, передбачених програмою 

планових робіт з експлуатаційного утримання та відповідних поточних цін. 

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними 

замовника на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку 

будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні при всіх рівних 

характеристиках (вимоги щодо якості, строків, об’ємів та умов постачання 

тощо) за обґрунтованою ціною, що знаходиться в межах ринкового 

діапазону цін і не перевищує середню. 
 

7.2.1.3 Кошторисна вартість експлуатації дорожніх машин і 

механізмів, зайнятих на роботах з експлуатаційного утримання, в прямих 

витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, 

необхідного для виконання запланованого обсягу робіт, та вартості 

експлуатації машин і механізмів за одиницю часу їх застосування в 
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поточних цінах. Вартість машино-години експлуатації дорожніх машин і 

механізмів визначається відповідно до п. 5.12 – 5.13 стандарту. 
 

7.2.2 До складу вартості робіт з експлуатаційного утримання 

включаються загальновиробничі витрати, які мають компенсувати кошти 

на заробітну плату працівників, заробітна плата яких враховується в 

загальновиробничих витратах; відрахування на соціальні заходи, згідно із 

законодавством, та решту статей загальновиробничих витрат. Розмір 

загальновиробничих витрат розраховується за відсотковим показником, 

що складає 125 % від розміру кошторисної заробітної плати в прямих 

витратах.  
 

7.2.3 Кошти на покриття адміністративних витрат призначені на 

відшкодування витрат, пов’язаних з діяльністю підрядника при виконанні 

робіт з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального 

користування, мостів та інших транспортних спорудах. 

В інвесторській кошторисній документації кошти на покриття 

адміністративних витрат визначаються на підставі відсоткового показника, 

що становить 10 % від розміру кошторисної заробітної плати в прямих 

витратах.  
 

7.2.4 При виконанні довгострокових контрактів з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування розмір 

кошторисного прибутку, на етапі складання інвесторської кошторисної 

документації, розраховується за відсотковим показником від собівартості 

робіт (прямі, загальновиробничі, адміністративні витрати) та становить  

12 %. 
 

7.2.5 У вартості робіт з експлуатаційного утримання передбачаються 

кошти на інші витрати, які включають кошти на покриття витрат замовника 

та підрядних організацій, а також на окремі види робіт, які не були 

враховані. До таких витрат належать: кошти на титульні тимчасові будівлі 
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і споруди; кошти на утримання служби замовника; кошти на ризики всіх 

учасників; додаткові витрати, пов’язані з інфляційними процесами; 

податки, збори, обов’язкові платежі тощо. 
 

7.2.5.1 Кошти на титульні тимчасові будівлі і споруди визначаються 

згідно з п. 5.15.1 стандарту. 
 

7.2.5.2 Кошти на утримання служби замовника визначаються згідно з 

п. 5.19 стандарту. 
 

7.2.5.3 Довгострокові контракти (договори) на експлуатаційне 

утримання, які супроводжуються значною невизначеністю, мають 

передбачати достатньо коштів на покриття ризику всіх учасників. За 

даним типом контрактів (договорів) переважну більшість ризиків приймає 

на себе підрядник. Замовник експертним методом визначає види та 

ймовірність виникнення ризиків. Зазначені кошти враховуються у розмірі, 

визначеному на підставі обгрунтовувальних розрахунків з урахуванням  

п. 5.23 стандарту.  
 

7.2.5.4 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 

інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення 

вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене 

інфляцією, яка може відбутися впродовж виконання довгострокових 

контрактів (договорів) на експлуатаційне утримання. Розмір цих коштів 

визначається розрахунково за наступною формулою:  
 

Кі = (Вексп1 × І1 × 0,5 + Вексп2  × (І1–1) + Вексп2  × І2 × 0,5 +… 

 + Вексп N-1  × (І N –1) + Вексп N  × І N × 0,5) – Вексп                     (6.2) 
 

де Кі – загальний розмір коштів на покриття додаткових витрат, 

пов’язаних з інфляційними процесами при виконанні довгострокового 

контракту (договору) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг; 

Вексп – загальна вартість експлуатаційного утримання (сума 

прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат); 
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Вексп1 – вартість експлуатаційного утримання першого року; 

Вексп2 – вартість експлуатаційного утримання другого року; 

ВекспN – вартість експлуатаційного утримання n-го року; 

І1, І2, Іn  – річні прогнозні рівні інфляції (за індексом споживчих  

цін – грудень до грудня попереднього року) першого, другого та n-го років 

експлуатаційного утримання; 

0,5 – коефіцієнт, що враховує середньорічний прогнозний рівень 

інфляції. 
 

7.2.5.5 Вартість робіт з експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування повинна включати встановлені чинним 

законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані 

складовими вартості робіт.  

Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх 

нарахування, встановлених законодавством.  
 

7.3 Визначення кошторисної вартості робіт з експлуатаційного 

утримання на етапі визначення ціни тендерної пропозиції учасника 

процедури закупівлі здійснюється претендентом виходячи із власних 

методичних підходів. 
 

7.3.1 На етапі складання і узгодження договірної ціни виконується 

обґрунтування рівнів обслуговування, яке необхідно здійснювати 

замовнику та учаснику конкурсних торгів для подальшого контролю 

виконання контракту (договору). 
 

7.4 Взаєморозрахунки здійснюється відповідно до умов контракту 

(договору). 
 

7.5 Визначення вартості аварійних робіт здійснюється за дефектним 

актом з використанням ресурсних елементних кошторисних норм. 
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ДЕФЕКТНОГО АКТУ 

 
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

__________________________ 
__________________________ 
«___»  _____________  20__ р. 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
на виконання робіт з 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(найменування автомобільної дороги, об’єкта) 
 
Складено на підставі ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Особливі умови виконання робіт 
 
 
Обсяги виконання робіт 

Ч.ч. 
 

Місце розташування ділянки 
Початок КМ + Кінець КМ + 

Одиниця 
виміру Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
 
Склав ________________________________________________ 
                                              (посада, підпис, ініціали, прізвище) 
Перевірив_____________________________________________ 
                                              (посада, підпис, ініціали, прізвище) 
 
Дефектний акт погоджено: 
Замовник ____________________________________________  
                                            (посада,підпис,ініціали, прізвище) 
Виконавець робіт _____________________________________ 
                                                     (посада,підпис,ініціали, прізвище) 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛУ УЗГОДЖЕННЯ ЦІН НА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

(використовується при складанні твердої договірної ціни) 
 
 
 
 
 

 
ПОГОДЖЕНО         ЗАТВЕРДЖЕНО 
    (Замовник)                                                                                               (Підрядник) 
___________________                                                                           _____________________              
___________________                                                                           _____________________           
«__» __________201_ р.                                                                       «__» ___________201_ р. 

 
 

Протокол узгодження цін 
на матеріальні ресурси 

 
№_______________ 

від «___» ________ 201_ р. 
 

 

Ми, представник Замовника _________________________________ в особі 
_____________ з однієї сторони та представник Підрядника ____________________________  
в особі _______________ з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на 
матеріальні ресурси: 
 
 

№ 
п/п Найменування матеріальних ресурсів 

Одиниця 
виміру 

Ціна, грн.  
з ПДВ 

    
    
    
    
    

    
 
 

 
Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід’ємною частиною Договору 
____________ і має рівну з договором юридичну силу. 
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ДОДАТОК В 
(обов’язковий) 

 
ПЕРЕЛІК РОБІТ І ВИТРАТ, КОШТИ НА ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО 

ТИТУЛЬНИХ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ОБ’ЄКТІВ 
ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
В.1 Влаштування тимчасових об’їздів при виконанні робіт на 

автомобільних дорогах; 

В.2 Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих 

постійних будівель і споруд для виробничих потреб (в тому числі існуючих 

виробничих майстерень, гаражів), відновлення і ремонт їх по закінченні 

використання; 

В.3 Пристосування, збирання, розбирання приоб’єктних складських 

приміщень, душових, приміщень для обігріву робітників, неканалізаційних 

туалетів, інших будівель і споруд, а також пристосування спеціального 

транспортного засобу в якості побутового пересувного приміщення і 

затрати на його утримання для обслуговування робітників при виконанні 

робіт на автомобільних дорогах, відновлення і ремонт їх по закінченні 

використання та пристосування; 

В.4 Тимчасові розведення від магістральних мереж електроенергії, 

води, газу, пари, повітря в межах робочої зони; 

В.5 Витрати на огородження місць виконання робіт на автодорогах 

загального користування тимчасовими дорожніми знаками, рекламними 

щитами, переносними огороджувальними бар’єрами, направляючими 

віхами та конусами (якщо це не передбачено в ресурсних кошторисних 

нормативах); 

В.6 Витрати на утримання тимчасових виробничих лабораторій, що 

входять до складу організацій, що виконують роботи на дорогах 

загального користування та її структурних підрозділів, витрати на 

відновлення приміщень, устаткування інвентарю тимчасових лабораторій, 
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вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, 

конструкцій та частин споруд та інше; 

В.7 Консервація і розконсервування устаткування та механізмів, 

що використовуються сезонно; 

В.8 Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, 

водовідведення та інше утримання титульних тимчасових будівель і 

споруд (дорожньо-ремонтні пункти, приколійні майданчики, тощо); 

В.9 Витрати на виконання заходів з охорони праці, санітарно-

гігієнічних та спеціальних вимог, передбачених правилами виконання 

будівельно-монтажних робіт, або законодавством на титульних 

тимчасових будівлях і спорудах (дорожньо-ремонтні пункти, майданчики 

біля причалу, приколійні майданчики тощо); 

В.10 Будівлі та облаштування в тимчасових кар’єрах, влаштування 

під’їзних доріг до тимчасових кар’єрів по розробці ґрунтів; 

В.11 Витрати на пристосування, збирання, розбирання тимчасових 

каменедробильно-сортувальних установок, установок для приготування 

ґрунтів, оброблених органічними і неорганічними в’яжучими, тимчасових 

цементобетонних і асфальтобетонних заводів для приготування 

цементобетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо; 

В.12 Утримання, ремонт та розвиток виробничих баз відокремлених 

структурних підрозділів дорожніх організацій, в тому числі 

адміністративних будівель виробничого призначення; 

В.13 Відновлення дорожньо-ремонтних пунктів, піскобаз, інших 

фондів виробничого призначення (база АБЗ, бітумні бази, склади 

протиожиледних матеріалів, цехи для виробництва залізобетонних 

виробів, майданчики біля причалу, приколійний майданчик тощо), що 

використовуються при виконанні робіт на дорогах загального 

користування. 
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ДОДАТОК Г 
(обов’язковий) 

 
ПЕРЕЛІК РОБІТ І ВИТРАТ, КОШТИ НА ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО 

НЕТИТУЛЬНИХ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 
 

До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і 

обладнання належать такі: приоб’єктні контори і комори виконробів і 

майстрів, кубові, настили, стрем'янки, драбини, перехідні містки, ходові 

дошки, огорожі при розплануванні, пристрої з техніки безпеки, інвентарні 

уніфіковані засоби підмощування типу колисок, вишок, інвентарних 

майданчиків, помостів тощо; паркани і огорожі (окрім спеціальних і 

архітектурно оформлених), запобіжні козирки, захистки при виконанні 

буропідривних робіт. 
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ДОДАТОК Д 
(обов’язковий) 

 

ПЕРЕЛІК ІНШИХ РОБІТ І ВИТРАТ, КОШТИ НА ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО 
ГЛАВИ 9 ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ 

 

Д.1 Додаткові витрати при виконанні робіт з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг у зимовий період. 

Д.2 Додаткові витрати при виконанні робіт з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг у літній період просто неба при 

температурі зовнішнього повітря більше ніж 27 ˚С.  

Д.3 Додаткові витрати при виконанні робіт з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг у складних гірських умовах. 

Д.4 Кошти на проведення геологорозвідувальних робіт. 

Д.5 Кошти на оплату праці додаткових майстрів та інших 

інженерно-технічних працівників. 

Д.6 Кошти на виплату встановлених компенсацій у зв’язку з 

понаднормативною щоденною тривалістю робіт. 

Д.7 Кошти на проїзд працівників до місця роботи і назад до місця 

проживання. 

Д.8 Кошти на виконання дослідно-конструкторських робіт по 

створенню автоматизованих систем управління та контролю руху, 

розроблення: ресурсних елементних норм на роботи з експлуатаційного 

утримання, ресурсних норм на експлуатацію машин, усереднених 

показників вартості. 

Д.9 Кошти на доплати працівникам у зв’язку з втратами часу на 

проїзд від місця розташування організації (збірного пункту) до об’єкта 

виконання робіт і назад. 

Д.10 Кошти на виплату надбавки за роз’їзний характер робіт. 

Д.11 Кошти на перевезення працівників організацій автомобільним 

транспортом.  

Д.12 Кошти на відрядження працівників організацій. 
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Д.13 Кошти на виконання науково-дослідних, експериментальних 

або дослідницьких робіт спрямовані на методичне або науково-технічне 

удосконалення експлуатаційного утримання автодоріг.  

Д.14 Кошти на відшкодування за користування надрами. 

Д.15 Кошти на технологічний зв’язок (на які відсутні ресурсні норми), 

мобільний зв’язок, експлуатацію систем управління та контролю за рухом, 

моніторингових систем. 

Д.16 Кошти на організацію цілодобового чергування працівників, що 

не включені до складу виробничих бригад. 

Д.17 Кошти на здійснення науково-технічного супроводу. 

Д.18 Кошти на сплату відсотків за користування кредитами банків. 
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ДОДАТОК Ж 
(довідковий) 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ І ПРИБУТКУ 

ПРИ СКЛАДАННІ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
Таблиця Ж.1 – Рекомендовані усереднені показники для визначення 

загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку 
 

Усереднений 
коефіцієнт переходу 

від нормативно-
розрахункової 

трудомісткості до 
трудовитрат ІТП 

(К)  
(І блок) 

Усереднений показник 
для визначення коштів 

на покриття решти 
статей ЗВ витрат (П)  

(ІІІ блок) 

Усереднений показник 
для визначення 

адміністративних витрат,  
 

грн./люд.год 

Усереднений показник 
для визначення 

кошторисного прибутку,  
 

грн./люд.год 

 

0,377 8,90 5,50 12,28 

 

Розмір відрахувань на соціальні заходи (ІІ блок ЗВ витрат) 

приймається відповідно до законодавства. 
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ДОДАТОК К 
(довідковий) 

 
РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЯКИЙ 

ВРАХОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО 
УТРИМАННЯ 

 
Розмір заробітної плати для звичайних умов виконання робіт з 

експлуатаційного утримання при складності робіт 3,8 визначається за 

формулою:  

 

ЗПкоштор = ЗПтар+ ЗПдодатк ,     (Л.1) 

 

де ЗПтар – тарифна частина середньомісячної заробітної плати у 

будівництві;  

ЗПдодатк – додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати.  

 

1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) 

визначається за такою формулою:  

 

ЗПтар = Змін · Кгалуз · Ксер.роз ,         (Л.2) 

 

де ЗПмін – розмір прожиткового мінімуму, встановлений для 

працездатних осіб на 01 січня календарного року;  

Кгалуз – коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок 

робітників першого розряду до мінімального розміру тарифної ставки 

(посадового окладу) згідно з Галузевою угодою між Державним 

агентством автомобільних доріг України і профспілкою працівників 

автомобільного транспорту та шляхового господарства України (далі – 

Галузева угода);  
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Ксер.роз – коефіцієнт переходу від першого розряду складності 

робіт до розряду 3,8. 

 

2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати визначаються за формулою:  

 

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст + ЗПі ,    (Л.4) 

 

де ЗПшк – доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо  

 

ЗПшк = ЗПтар · Кшк · Vшк ,  (Л.5) 

 

де Кшк – усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір 

доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо 

шкідливих умовах праці згідно з Галузевою угодою;  

Vшк – питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо 

важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах визначається на 

підставі даних підрядників;  

ЗПмайст – надбавка за високу професійну майстерність 

визначається за формулою:  

 

ЗПмайст = ЗПтар · Кмайст. · Vмайст ,     (Л.6) 

 

де Кмайст – коефіцієнт, що враховує середній розмір 

диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 

згідно з Галузевою угодою;  

Vмайст – питома вага робітників, які одержують надбавки за високу 

професійну майстерність, визначається на підставі даних підрядників;  

ЗПважл.р – надбавка за виконання особливо важливої роботи 

визначається за формулою:  
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ЗПважл.р = ЗПтар · Кважл.р · Vважл.р ,     (Л.7) 

 

де Кважл.р – коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, 

визначений згідно з галузевою угодою на підставі даних підрядників;  

Vважл.р – питома вага робітників, які одержують надбавки за 

виконання особливо важливої роботи, визначається на підставі даних 

підрядників;  

ЗПвис. дос – надбавка за високі досягнення у праці визначається за 

формулою:  

 

 
ЗПвис. дос = ЗПтар · Квис. дос · Vвис.дос ,   (Л.8) 

 
де Квис. дос – коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, 

визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;  

Vвис.дос – питома вага робітників, які одержують надбавки за високі 

досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;  

ЗПвідпуст – кошти на оплату щорічних основних та додаткових 

відпусток визначаються за такою формулою:  
 

 ЗПвідпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПі) · Квідпуст,     (Л.9) 

 

де Квідпуст – коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і 

додаткових відпусток (у порівнянні з місячною заробітною платою), 

визначається на підставі даних підрядників;  

ЗПі – інші надбавки та доплати, передбачені нормами Галузевої 

угоди (за керівництво бригадою, за інтенсивність праці, на період 

освоєння нових норм трудових затрат, за класність водіям, вислуга років 

тощо) визначаються за формулою:  
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         ЗПі = ЗПтар. · Кі · Vі ,  (Л.10) 

 

де Кі – коефіцієнт, що враховує середній розмір і-тої надбавки, 

визначається згідно з галузевою угодою на підставі даних підрядників;  

Vі – питома вага робітників, які одержують і-ту надбавку, 

визначається на підставі даних підрядників.  
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ДОДАТОК Л 
(довідковий) 

 
СТРУКТУРА КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО 

УТРИМАННЯ НА ЕТАПІ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ 

(ДОГОВОРІВ) НА ОСНОВІ КІНЦЕВИХ ПОКАЗНИКІВ 
 

Ч.ч. Складові вартості Показник 
1 Прямі витрати, в тому числі: 

розрахунково 
1.1 заробітна плата 
1.2 вартість матеріальних ресурсів 
1.3 вартість експлуатації будівельних машин 
2 Загальновиробничі витрати 125 % від п.1.1 
3 Адміністративні витрати 10 % від п.1.1 

4 Кошторисний прибуток  12 % від суми  
п. 1-3 

5 Ризики всіх учасників  розрахунково 
6 Додаткові витрати, пов’язані з інфляційними 

процесами 
розрахунково 

7 Інші витрати, в тому числі: 

розрахунково 

7.1 кошти на титульні тимчасові будівлі і споруди 
7.2 кошти на утримання служби замовника 
7.3 кошти на ризики всіх учасників 
7.4 додаткові витрати, пов’язані з інфляційними 

процесами 
7.5 податки, збори, обов’язкові платежі 
8 Всього кошторисна вартість (сума від п. 1 до 

п. 7) 
9 ПДВ 20 % від п. 8 

10 Загальна кошторисна вартість з урахуванням ПДВ (п. 8 + п. 9) 
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ДОДАТОК Л М 
(довідковий) 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Закон України «Про автомобільні дороги України» № 2862-15 від 

08 вересня 2005 р. 

2 МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 Методичні рекомендації з 

калькулювання матеріальних ресурсів, виготовлених на власному 

підсобному господарстві 

3 М 218-03450778-682:2011 Методика розрахунку коштів на 

покриття витрат на тимчасові будівлі та споруди 

4 М 218-03450778-683:2011 Методика розрахунку 

загальновиробничих та адміністративних витрат при складанні 

кошторисної документації 

5 Р Д.1.1-218-03449261-761:2009 Рекомендації щодо порядку 

розрахунку коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 

інфляційними процесами 

6 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих 

витрат у вартості будівництва 

7 ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості 

експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва 

8 Н Г.1-218-03449261-352:2008 Відомчі ресурсні елементні 

кошторисні норми. Обслуговування комп’ютерної та оргтехніки дорожніх 

підприємств 
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