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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Ці методичні рекомендації застосовуються для визначення 

розміру штрафного балу при використанні контрактів на експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального користування (далі ― доріг) за 

принципом забезпечення їх експлуатаційного стану на етапі складання 

інвесторської кошторисної документації, визначення ціни тендерної 

пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) та здійснення 

взаєморозрахунків при реалізації довгострокових (до семи років) договорів 

(контрактів). 

1.2 Ці методичні рекомендації поширюються на суб’єкти 

господарювання незалежно від форм власності, при визначенні вартості 

робіт з експлуатаційного утримання доріг за принципом забезпечення їх 

експлуатаційного стану, що фінансуються за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів, а також кредитів, наданих під державні гарантії. 

1.3 Застосування цих методичних рекомендацій обумовлюється 

договором (контрактом). 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цих методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативні 

документи: 

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

ДСТУ 8992:2020 Автомобільні дороги. Настанова з обґрунтування 

рівнів обслуговування під час експлуатаційного утримання 

ДСТУ 8993:2020 Автомобільні дороги. Рівні обслуговування під час 

експлуатаційного утримання 

СОУ 42.1-37641918-085:2018 Автомобільні дороги. Правила 

визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання  
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Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цих методичних 

рекомендаціях, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу 

стандартизації та Укравтодору. 

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 

У цих методичних рекомендаціях вжито терміни, наведені у [1]: 

довгострокові контракти на експлуатаційне утримання, ДСТУ Б Д.1.1-1: 

інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, взаєморозрахунки, 

ДСТУ 8992: рівні утримання, рівні обслуговування, строк реагування,  

СОУ 42.1-37641918-105: експлуатаційне утримання, [3]: штрафні бали, 

сума зниження оплати. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цих методичних 

рекомендаціях, та визначення позначених ними понять. 

3.1 вартість штрафного балу  

Розрахована замовником та зазначена в договорі вартість одного 

штрафного балу, яка використовується для розрахунку загальної суми 

утримань (зниження оплати) за розрахунковий період 

3.2 коефіцієнт вагомості 

Рівень серйозності дефекту для встановленого рівня утримання 

елементів автомобільної дороги або їх частин  

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Згідно з [2, 3] передбачено, що експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг може здійснюватися на основі довгострокових (до 

семи років) договорів (контрактів) на експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення 

їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм 

та стандартів. 
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4.2 Договори (контракти) на експлуатаційне утримання автомобільних 

доріг загального користування за принципом забезпечення їх 

експлуатаційного стану передбачають певну форму штрафних санкцій, які 

можуть застосовуватися до підрядника у разі якщо він не забезпечив 

встановлені у договорі (контракті) рівні обслуговування та утримання й 

строків реагування для всіх елементів автомобільної дороги або їх частин. 

4.3 Рівні обслуговування та строки реагування для рівнів 

обслуговування здійснюється на підставі положень ДСТУ 8992, ДСТУ 8993 

та зазначаються в договорі (контракті). 

4.3.1 Кожному рівню обслуговування для кожного виду дефекту 

елементу дороги або його частини відповідає визначений нормативний 

строк реагування, який зазначено в табл. 1 ― 11 ДСТУ 8993.  

Замовник встановлює строк реагування в рівнях обслуговування, 

який визначається на підставі 4.1.1 ― 4.2.4 ДСТУ 8992. 

4.4 Застосування штрафних санкцій за недотримання рівнів 

утримання, а саме: процедури контролю за недотриманням визначеного 

рівня обслуговування/утримання, випадки застосування штрафних санкцій, 

порядок їх застосування та розмір мають бути чітко визначені умовами 

договору (контракту) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

загального користування за принципом забезпечення їх експлуатаційного 

стану. 

4.5 З метою контролю дотримання встановлених рівнів утримання та 

обслуговування реєструються фактичні строки усунення дефектів та 

надається щомісячний звіт про дотримання рівнів обслуговування та рівнів 

утримання з розрахованою кількістю штрафних балів. На підставі таких 

звітів здійснюється скорочення щомісячних платежів на суму штрафних 

балів. Форма такого звіту наведена в [3]. 
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4.6 Штрафні санкції застосовуються з метою стимулювання 

підрядника виконувати експлуатаційне утримання автомобільної дороги 

вчасно та якісно. Вартість штрафних балів має бути достатньо високою, 

щоб дати підряднику достатній стимул до виконання робіт. Якщо розмір 

скорочення виплат буде незначним, підрядник, як правило, менш 

відповідально дотримується вимог; якщо вони занадто високі, підряднику 

може бути економічно не доцільно виконувати такі роботи. 

4.7 Розрахунок вартості одного штрафного балу виконується 

замовником та зазначається в договорі (контракті) на експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального користування за принципом 

забезпечення їх експлуатаційного стану та уточнюється сторонами при 

проведенні взаєморозрахунків. 

4.7.1 Вартість одного штрафного балу зазначається в акті 

щомісячного розрахунку за дотримання рівнів утримання, яка наведена в 

[3]. 

4.8 Вартість одного штрафного балу визначається на етапі складання 

інвесторської кошторисної документації з подальшим уточненням на етапі 

узгодження договірної ціни та може переглядатися кожного року дії 

контракту та щоразу коли матиме місце зміна істотних умов договору 

(контракту): 

— зміни сторонами предмету та умов договору (контракту); 

— узгодженого сторонами зменшення ціни договору (контракту); 

— з інших підстав, встановлених чинним законодавством України. 

 

  



5 

5 МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ШТРАФНОГО БАЛУ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ КОНТРАКТІВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ 

ДОРІГ ЗА ПРИНЦИПОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО 

СТАНУ НА ЕТАПІ СКЛАДАННЯ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ  
 

5.1 Вартість штрафного балу, на етапі складання інвесторської 

кошторисної документації, розраховується замовником (або визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері дорожнього господарства та управління 

автомобільними дорогами) виходячи з очікуваних параметрів реалізації 

проєкту експлуатаційного утримання доріг за принципом забезпечення їх 

експлуатаційного стану. 

5.2 Згідно з формулою 6.3 [3] розрахунок суми зниження оплати за 

нараховані штрафні бали передбачає наявність інформації про 

встановлену вартість одного штрафного балу. 

5.3 Вартість одного штрафного балу (Р) може розраховуватися 

замовником (або визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього 

господарства та управління автомобільними дорогами) в грошовому виразі 

за наступною формулою: 

Р =  
Вк

𝐿д × Тк × 365
  ,                                               (5.1) 

де 

Вк – орієнтовна вартість прогнозних обсягів робіт з експлуатаційного 

утримання за контрактом (договору) на експлуатаційне утримання доріг за 

принципом забезпечення їх експлуатаційного стану, грн; 

Lд – протяжність ділянки автомобільної дороги, яка є предметом цього 

договору (контракту) на експлуатаційне утримання доріг за принципом 

забезпечення їх експлуатаційного стану, км; 



6 

Тк – тривалість виконання робіт за контрактом (договором) на 

експлуатаційне утримання доріг за принципом забезпечення їх 

експлуатаційного стану, рік; 

365 – кількість днів у році, дні. 

5.3.1 Приклад розрахунку вартості одного штрафного балу на етапі 

складання інвесторської кошторисної документації наведено в додатку А. 

5.4 Замовником може бути встановлено власний методичний підхід 

до визначення вартості одного штрафного балу. 

 

 
6 МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ШТРАФНОГО БАЛУ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ КОНТРАКТІВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ 

ДОРІГ ЗА ПРИНЦИПОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО 

СТАНУ НА ЕТАПІ УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 

6.1 Вартість штрафного балу, яка була розрахована замовником, 

уточнюється на етапі узгодження договірної ціни виходячи з тендерної 

пропозиції переможця процедури закупівлі. 

6.1.1 Уточнення вартості штрафного балу може бути виконано з 

використанням формули 5.1 цих методичних рекомендацій. В такому 

випадку Вк становитиме вартість обсягів робіт з експлуатаційного 

утримання за тендерною пропозицією переможця процедури закупівлі на 

виконання експлуатаційного утримання доріг за принципом забезпечення 

їх експлуатаційного стану. 

6.1.2 Вартість штрафного балу визначена на етапі узгодження 

договірної ціни зазначається в контракті (договорі) на експлуатаційне 

утримання доріг за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану та 

використовується при взаєморозрахунок за звітний період. 
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6.2 Вартість одного штрафних балів може розраховуватися на етапі 

узгодження договірної ціни із застосування коефіцієнту вагомості Kв. 

6.2.1 Коефіцієнт вагомості призначається замовником для кожного 

дефекту за встановленого рівня утримання елементів автомобільної 

дороги або їх частин в рамках договору (контракту) на експлуатаційне 

утримання доріг за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану. 

6.2.2 Застосування коефіцієнтів вагомості впливає на розмір 

щомісячного платежу.  

6.2.3 Значення коефіцієнтів вагомості визначаються за допомогою 

різновидів експертного і неекспертного (аналітичного) методів і 

виражається у одиницях від 0,1 до 1. Де 0,1 – найменш вагомий дефект, 1 

– найбільш вагомий дефект. 

6.3 Суми зниження оплати за нараховані штрафні бали Шt за звітний 

місяць визначають за формулою: 

Ш𝑡 =  Р · (∑ 𝑑і  ∙ Кві),     (6.1) 
 

де  

Р – вартість штрафного балу 

Kві – коефіцієнт вагомості і-го дефекту елемента автомобільної 

дороги, встановлений відповідно до умов договору; 

dі – кількість штрафних балів не недотримання і-го дефекту за звітний 

період (місць). 

 

6.4 Приклад розрахунку вартості одного штрафного балу та суми 

зниження оплати на етапі проведення взаєморозрахунків за виконані 

роботи наведено в додатку А. 
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ДОДАТОК А  

(довідковий) 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ШТРАФНОГО БАЛУ НА ЕТАПІ 

СКЛАДАННЯ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Вихідні дані: 

1. Очікувана вартість договору (контракту) на експлуатаційне 

утримання автомобільної дороги за принципом забезпечення її 

експлуатаційного стану визначена замовником – 189 216 000, 00 грн 

2. Протяжність ділянки автомобільної дороги експлуатаційне 

утримання якої здійснюється на умовах договору (контракту) за принципом 

забезпечення її експлуатаційного стану – 32,585 км 

3. Тривалість договору (контракту) на експлуатаційне утримання  

автомобільної дороги за принципом забезпечення її експлуатаційного 

стану – 6 років. 

Розрахунок вартості штрафного балу за формулою 5.1: 

 

Р =  
189 216 000,00

32,585 × 6 × 365
=  2651 грн 

 

Отже, вартість одного штрафного балу на етапі складання 

інвесторської кошторисної документації становить 2651 грн. 
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ДОДАТОК Б  

(довідковий) 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ СУМИ ЗНИЖЕННЯ ОПЛАТИ НА 

ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ 

Вихідні дані: 

1. Вартість договору (контракту) на експлуатаційне утримання 

автомобільної дороги за принципом забезпечення її експлуатаційного 

стану визначена замовником – 181 946 500, 00 грн 

2. Протяжність ділянки автомобільної дороги експлуатаційне 

утримання якої здійснюється на умовах договору (контракту) за принципом 

забезпечення її експлуатаційного стану – 32,585 км 

3. Тривалість договору (контракту) на експлуатаційне утримання  

автомобільної дороги за принципом забезпечення її експлуатаційного 

стану – 6 років. 

Розрахунок вартості штрафного балу відповідно до 6.1.1: 

 

Р =  
181 946 500

32,585 × 6 × 365
=  2549 грн 

4. Погоджені замовником у договорі коефіцієнти вагомості для 

кожного дефекту за встановленого рівня утримання елементів 

автомобільної дороги або їх частин 

№ 
Ч.ч. 

Критерій рівня 
втручання з 

усунення 
дефекту 

Код рівня 
обслуговування 

Строк 
реагування 

за 
договором 

Строк 
реагування 
фактичний 

Інтервал 
часу 

усунення 
дефекту 

Кількість 
штрафних 

балів 

Коефі- 
цієнт 
ваго-
мості 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Висота 
трав’яного 
покрову на 
узбіччях не 

повинна 
перевищувати 

15 см 

1.07 – 5  10 11 2 1 0,23 

2 Ширина тріщин 
на зупинці 

пасажирського 
транспорту або 

в зоні 

2.54 – 5  14 13 1 0 1,1 
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паркування, 
або сервісу 
більше ніж 5 

мм 

3 Наявність 
забруднення, 

що зменшують 
коефіцієнт 
зчеплення 

нижче 
нормативного 

значення та які  
повинні бути 
ліквідовані 

відразу після їх 
виявлення 

2.60 – 5  1 1,5 2 1 1,5 

n *……. …. ….. …..    

 

Суми зниження оплати за нараховані штрафні бали Шt за звітний 

місяць становить: 

Ш𝑡 =  2549 × (1 ∗ 0,23 + 1 × 1,5) = 2549 × 1,73 = 4409,77 грн  
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ДОДАТОК В  

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

реформування системи управління автомобільними дорогами 

загального користування» 

2. ЗУ «Про автомобільні дороги» 

3. МР Д.2.4-37641918-910:2020 «Методичні рекомендації щодо 

реалізації довгострокових договорів (контрактів)» 

 

 
 

 


