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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Ця схема сертифікації персоналу поширюється на орган з сертифікації персоналу                                      

ДП «ДерждорНДІ» (далі – ОС) і розроблена згідно з розділом 8 Настанови системи управління 

НСУ.01:2022 та процедурою ПрСУ.24:2022. 

 

1.2 Ця схема сертифікації встановлює вимоги до сертифікації Інженерів-

проектувальників з кошторисної документації за напрямком автомобільні дороги  у сфері 

будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання об’єктів дорожнього господарства.  

 

1.3 Ця схема сертифікації розроблена за участі: Керівника ОС Неізвестного С.В.; 

заступника керівника ОС Фощ І.В.; представника керівництва в системі управління ОС 

Кулікової М.В. 

 

1.4 Підтримання актуальності цієї схеми сертифікації забезпечується періодичною 

оцінкою (1 раз на 3 роки) та аналізом вимог до характеристик персоналу стосовно якого 

застосовується ця схема (як правило при повторній акредитації ОС).  

Відповідальність за підтримування у робочому стані та актуалізацію цієї схеми 

сертифікації покладається на керівника ОС. 

 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

2.1 У цій схемі сертифікації є посилання на такі документи системи управління: 

ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004) «Оцінювання відповідності. Словник 

термінів і загальні принципи». 

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (EN ISO/IEC 17024:2012, IDT; ISO/IEC 17024:2012, IDT) 

«Оцінка відповідності - загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу». 

НСУ.01:2022 Настанова системи управління. 

ПрСУ.06:2022 Вибирання, затвердження та моніторинг екзаменаторів. 

ПрСУ.12:2022 Забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів. 

ПрСУ.15:2022 Наглядання за сертифікованими особами, дотриманням умов сертифікації 

та застосуванням знака відповідності. 

ПрСУ.24:2022 «Формування схем сертифікації персоналу». 

ПСП.01:2022 «Процес сертифікації персоналу». 

ПСП.03:2022 «Процес повторної сертифікації персоналу». 

 

2.2 У цій процедурі застосовуються такі скорочення: 

ДП «ДерждорНДІ» – Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний 

інститут ім. М.П. Шульгіна»  

ОС – орган з сертифікації персоналу ДП «ДерждорНДІ». 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цій процедурі застосовано терміни та визначення понять, що наведені у                             

ДСТУ ISO/ІЕС 17000 та ДСТУ EN ISO/IEС 17024. 
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4 ЕЛЕМЕНТИ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

a) Сфера сертифікації  

Сертифікація Інженерів-проектувальників з кошторисної документації за напрямком 

автомобільні дороги у сфері будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання об’єктів 

дорожнього господарства.  

 

b) Службові обов'язки та опис завдання 

Розробляє розділ проекту – кошторисна документація або окремі його частини при 

проектуванні об’єктів відповідно до отриманого завдання. Визначає в установленому 

законодавством порядку кошторисну вартість усіх видів робіт на всіх стадіях проектування 

дорожніх об’єктів. Виконує необхідні розрахунки та обґрунтування для визначення вартості 

об’єкту будівництва. Забезпечує відповідність проектних рішень отриманого  завдання 

проектним рішенням інших розділів або частин проекту. Здійснює розроблення, перегляд та 

уточнення ресурсних елементних кошторисних норм за елементами нормування (витрати праці, 

середній розряд робіт, час експлуатації будівельних машин і механізмів, витрати матеріальних 

ресурсів) з урахуванням досліджень у сфері технології та організації дорожнього будівництва. 

Захищає проектні рішення при проходженні експертизи та вносить корективи на основі наданих 

висновків. Проводить моніторинг результатів використання нових норм, аналізує результати їх 

впровадження. Підписує кошторисну документацію та передає її відповідальній особі. Бере 

участь у розробленні завдань щодо проектних рішень в частині кошторисної документації. Бере 

участь у зборі необхідної інформації для розробки кошторисної документації. Використовує 

комп’ютерну техніку і зовнішні пристрої до неї, програмне забезпечення для створення, 

зберігання, обробки інформації. Застосовує в роботі інформаційно-комунікаційні технології, 

відповідні комп’ютерні програми і бази даних. 

 

c) Необхідна компетентність 

Повинен знати: законодавство України з організації та здійснення будівництва; 

постанови, розпорядження, накази та інші документи щодо розробки кошторисної 

документації; правила оформлення, передачі та зберігання проектно-кошторисної документації; 

будівельні норми, правила та стандарти; правила визначення вартості дорожніх об’єктів на всіх 

стадіях виконання робіт; правила складання, види, склад інвестиційної кошторисної 

документації; порядок проведення розрахунків за обсяги виконаних робіт; сучасні тенденції, 

наукові методи та способи перегляду нормативної документації; автоматизовані системи та 

комплекси для проектування та розрахунку кошторисної вартості будівництва; правила, 

послідовність, технічні умови виконання дорожньо-будівельних робіт; сучасний вітчизняний і 

зарубіжний досвід виконання таких робіт; зарубіжний досвід ціноутворення у будівництві; 

конструкції дорожніх будівель та споруд; види та властивості будівельних матеріалів, виробів, 

конструкцій та їх елементів, що застосовуються при будівництві доріг; стандарти, технічні 

умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції; вимоги до якості виконання робіт; основи 

управління, організації та технології виконання будівельних робіт. 

Кваліфікаційні вимоги:  

Провідний інженер-проектувальник: повна вища освіта відповідного напрямку 

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проектувальника І 

категорії – не менше 2 років. Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність 

кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу 

наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки). 

Інженер-проектувальник І категорії: повна вища освіта відповідного напрямку 

підготовки (магістр, спеціаліст), для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж 

роботи за професією інженера-проектувальника ІІ категорії – не менше 2 років. Підвищення 

кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання 

відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні 

наслідки). 
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Інженер-проектувальник ІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проектувальника – не менше 2 

років. Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного 

сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків 

(відповідальності) СС1 (незначні наслідки). 

Інженер-проектувальник: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки 

(спеціаліст). Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Без вимог до стажу роботи. 

 

 

5 ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

a) критерії для первинної сертифікації та повторної сертифікації 

У цій схемі сертифікації застосовується процес первинної сертифікації персоналу, який 

визначений у ПСП.01, що забезпечує визначення та уніфікацію механізмів оцінювання з 

вимогами до компетентності.  

Безпека екзаменаційних матеріалів забезпечується згідно із процедурою ПрСУ.12. 

Позитивне рішення щодо сертифікації приймається за умови виконання кандидатом всіх 

сертифікаційних вимог, передбачених цією схемою сертифікації, у т.ч. документами, що 

визначені  у розділі 6 цієї схеми сертифікації.  

Сертифікаційні умови передбачають: 

- максимальна кількість балів при тестуванні співпадає з кількістю тестових питань і 

складає 50 балів. 

- при отриманні від 50 до 35 балів екзамен зараховується. 

- при отриманні 34 балів і менше екзамен не зараховується. 

При проведенні іспитів для забезпечення їх об’єктивності та неупередженості, 

керівництвом ОС забезпечується проведення заходів моніторингу згідно із процесом ПСП.01 та 

процедурою ПрСУ.06.  

При повторній сертифікації застосовується процес, який визначений у ПСП.03. 

Позитивне рішення щодо повторної сертифікації приймається за умови виконання всіх 

сертифікаційних вимог, передбачених цією схемою сертифікації та позитивних результатів 

практичної роботи в період попередньої сертифікації (відсутність суттєвих зауважень чи 

підтверджених скарг). 
 

b) методи оцінювання для первинної сертифікації та повторної сертифікації 

При первинній та повторній сертифікації застосовуються однакові методи оцінювання.  

При повторній сертифікації повинні обов’язково враховуватися результати практичної 

роботи сертифікованої особи в період попередньої сертифікації. 

 

c) методи нагляду та критерії нагляду (якщо це застосовується) 

Нагляд за сертифікованими особами здійснюється шляхом контролю скарг чи зауважень 

на якість проведених робіт та із врахуванням вимог процедури ПрСУ.15. 

 

d) критерії для призупинення і анулювання сертифікатів 

ОС застосовує критерії та умови призупинення дії чи відкликання сертифікату, які 

наведені у ПСП.02.  

 

e) критерії для зміни сфери або рівня сертифікації 

Зміна сфери та рівня сертифікації не передбачається.  

 
 

 

6 ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ СЕРТИФІКАЦІЯ 
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– Закон України «Про автомобільні дороги» 

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

- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами № 1, № 2) Правила визначення вартості будівництва  

- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (зі змінами № 1, № 2, № 3) Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних та експертизи проектної документації на будівництво  

- 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.2.2-30:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і 

труби. (Збірник 30) 

 - ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 (зі змінами № 1, № 2) Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

будівельних машин та механізмів 

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

документації на будівництво 

- ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015  (з поправкою) Настанова щодо підготовки та складання договорів 

підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт 

- ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 (зі зміною  №1) Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 

будівництва 

- ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (зі змінами № 1, № 2) Настанова щодо визначення 

загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва 

- ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин 

та механізмів 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-Н Б Д.1.1-9:2013 (з поправками) Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості 

робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних 

організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних 

робіт  

- ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного 

утримання 

- СОУ 42.1-37641918-022:2019 Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки  

- СОУ 42.1-37641918-034:2018 (зі зміною №1) Дорожні машини та механізми. Ресурсні 

кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів 

- СОУ 42.1-37641918-035:2018 (зі зміною №1) Автомобільні дороги. Ресурсні елементні 

кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи 

- СОУ 42.1-37641918-038:2016 (зі зміною №1) Паспорт автомобільної дороги 

 - СОУ 42.1-37641918-041:2015 Дорожні машини і механізми. Правила технічної експлуатації 

- СОУ 42.1-37641918-050:2018  Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з 

капітального ремонту 

- СОУ 42.1-37641918-064:2015 Терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів та норми їх 

амортизації  

- СОУ 42.1-37641918-065:2013 Норми фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та мостів на них 

- СОУ 42.1-37641918-071:2018 (зі зміною № 1) Автомобільні дороги. Ресурсні елементні 

кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання 

- СОУ 42.1-37641918-081:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на контроль якості дорожньо-

будівельних матеріалів та робіт 

 - СОУ 42.1-37641918-082:2018 (зі зміною №1) Дорожні машини та механізми. Ресурсні 

кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання 
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- СОУ 42.1-37641918-085:2018 Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з 

поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

- СОУ 42.1-37641918-094:2017 (зі зміною № 1) Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на 

роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин 

- СОУ 42.1-37641918-097:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного 

утримання  

 - СОУ 42.1-37641918-098:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на ремонтно-будівельні 

роботи 

- СОУ 42.1-37641918-102:2013 Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво, ремонт і 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг і мостів 

- СОУ 42.1-37641918-109:2013 (зі зміною № 1) Норми часу на супроводження геоінформаційної 

системи Укравтодору 

- СОУ 42.1-37641918-121:2014 Норми фінансових витрат на технічне обслуговування та ремонт 

дорожньо-будівельних машин і механізмів 

 - СОУ 42.1-37641918-122:2014 Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу робіт з 

інформаційного забезпечення 

- СОУ 42.1-37641918-123:2014 Норми витрат палива на роботу асфальтозмішувальних 

установок  

- СОУ 42.1-37641918-128:2019 Настанова щодо приймання робіт з поточного ремонту 

автомобільних доріг загального користування  

- СОУ 45.2-00018112-049:2009  (зі зміною № 1) Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. 

Розроблення проектів організації дорожнього руху 

- СОУ 45.2-00018112-052.0:2011 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. 

Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням системи 

універсальних будівельних машин UBM 

 - СОУ 45.2-00018112-052.1:2011 Норми часу на виготовлення елементів та монтаж 

безкаркасних арочних споруд із тонколистової сталі з використанням системи універсальних 

будівельних машин UBM 

 - СОУ 45.2-00018112-054:2010 Норми часу та типові кошториси на розроблення тендерної 

документації за умовами контракту FIDIC на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт 

автомобільних доріг та мостів 

 - СОУ 45.2-00018112-055:2010 Норми часу на виконання процесів візуалізації при 

проектуванні автомобільних доріг 

 - СОУ 45.2-37641918-084:2012 Норми часу на паспортизацію автомобільних доріг 

- Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів  

- Укрупнені кошторисні ціни і нормативи 

 - Укрупнені усереднені показники відновної вартості 

- М 218-03449261-439:2006  Методика розрахунку коштів на утримання Служб автомобільних 

доріг в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі і областях для забезпечення ними 

управлінських рішень з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг  

- М 218-03449261-614:2007 Методика розрахунку коштів на утримання служб автомобільних 

доріг для здійснення ним функцій Замовника при будівництві та ремонті автомобільних доріг 

загального користування 

 - М 218-03450778-682:2011 Методика розрахунку коштів на покриття витрат на тимчасові 

будівлі та споруди 

 - М 218-03450778-683:2011 Методика розрахунку загальновиробничих та адміністративних 

витрат при складанні кошторисної документації 

 - М 218-03450778-688:2011 Методика визначення планових фінансових витрат на капітальний 

та поточний ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування 

(державного та місцевого значення) 

 - М 218-03450778-695:2011 Методика визначення соціально-економічних втрат від  дорожньо-

транспортних пригод 
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 - Наказ Мініфраструктури та Мінфіну від 21.19.2012 № 573/1019 Методика визначення обсягу 

фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 

 - М 218-03450778-697:2011 Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та 

механізмів 

 - М 03450778-736:2014 Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, 

отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом 

добування попутно будівництву 

 - МВ 03450778-740:2015 Методичні вказівки щодо прийняття робіт з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування 

- МВ 03450778-747:2015 Методичні вказівки з визначення вартості проектно-вишукувальних 

робіт на будівництво автомобільних доріг загального користування та транспортних споруд 

 - МВ 03450778-748:2015  Методичні вказівки з розрахунку коштів на покриття ризиків при 

виконанні дорожніх робіт 

- МВ 37641918-751:2016 Методичні вказівки щодо складу та змісту проектної документації на 

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування 

- МВ 42.1-37641918-757:2017 Методичні вказівки з проведення аналізу поточних цін на 

матеріали для дорожніх робіт усіма учасниками інвестиційного процесу 

 - МВ 42.1-37641918-758:2017 Методичні вказівки з визначення вартості дорожніх 

консультаційних послуг 

 - МВ 42.1-37641918-761:2017 Методичні вказівки з визначення штатної чисельності робітників 

та потреби в техніці дорожніх організацій для експлуатаційного утримання автомобільних доріг  

 - М 42.1-37641918-768:2017 Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх 

організацій автомобільним транспортом до місця проведення дорожніх робіт 

 - М 42.1-37641918-769:2018 Методика оцінки ефективності реалізації державних цільових 

програм розвитку автомобільних доріг загального користування  

 - МВ 42.1-37641918-774:2019 Методичні вказівки із складання кошторису видатків на 

утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання при виконанні 

робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 

 - МР Г.1-03450778-852:2015 Методичні рекомендації щодо встановлення пріоритетів та 

розподілу фінансових ресурсів за видами робіт з поточного дрібного ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 

-  МР Г.1-03450778-873:2016 Методичні рекомендації щодо розподілу коштів на поточний 

дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування в 

умовах обмеженого і достатнього  фінансового ресурсу 

 - МР Г.1-37641918-879:2017 Методичні рекомендації з оцінки ефективності впровадження 

концесійних та інших проектів державно-приватного партнерства в дорожньому господарстві 

 - МР Д.1.1-03450778-854:2015 Методичні рекомендації з оптимізації проведення процедур 

закупівель дорожніх робіт 

- МР Д.1.2-37641918-884:2017 Методичні рекомендації з проведення вартісної оцінки 

автомобільних доріг і споруд на них 

- МР Г.1-37641918-890:2017 Методичні рекомендації з визначення інтегрального показника 

соціально-економічного ефекту від спрямованих фінансових ресурсів на потреби дорожнього 

господарства 

 - Р Д.1.1-218-03449261-760:2009 Рекомендації з визначення коштів на страхування ризиків 

замовника 

 - Рекомендації щодо порядку розрахунку коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 

інфляційними процесами 

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

матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві 
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