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Предметні компетентності, якими має оволодіти здобувач після 
опанування матеріалу: Здатність розраховувати та складати інвесторську 
кошторисну документацію, а саме локальний кошторис. 
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7.ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і 
адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва» та Зміна №2 до ДСТУ-Н Б 
Д.1.1-3:2013. 

8.ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні 
тимчасові будівлі і споруди та інші витрати у вартості будівництва» 

9.ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 «Настанова щодо розробці ресурсних елементних 
кошторисних норм на будівельні роботи» 

10ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 «Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості 
робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних 
організації при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних 
робіт» 

 

 

Стислі теоретичні відомості: 
1.Порядок складання інвесторської кошторисної 
документації 
Локальні кошториси Локальні кошториси є первинними 
кошторисними документами і складаються на будівельні роботи 
та на придбання устаткування. Правила складання локальних 
кошторисів наведені в ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 пункт 5.4.  

У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі 
(споруди), види робіт, як правило, групуються в розділи.  

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування в 
розділи мають відповідати технологічній послідовності виробництва робіт і 
враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.  

Виходячи зі згаданих принципів групування, локальний кошторис на:  
- «будівельні роботи» може мати розділи: земляні роботи; фундаменти; 

стіни; каркас; перекриття; балкони та лоджії; перегородки; сходові марші та 
площадки; підлоги; дах і покрівля; віконні заповнення і балконні двері; дверні 
заповнення; внутрішнє оздоблення; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; 
інші роботи; інші розділи;  

- «спеціальні будівельні роботи» може мати розділи: фундаменти під 
устаткування; спеціальні підстави; канали та приямки; обмуровка, футерування 
та ізоляція; хімічні захисні покриття і т.п .;  

- «внутрішні санітарно-технічні роботи» може мати розділи: водопровід; 
каналізація; опалення; вентиляція і кондиціювання повітря і т.п .;  

- «монтаж устаткування» може мати розділи: монтаж технологічного 
обладнання; технологічні трубопроводи; металеві конструкції (пов'язані зі 
встановленням устаткування) тощо.  

Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, слід виділяти в 
окремі розділи роботи, що належать до: підземної частини будівлі (розділ А); 
надземної частини будівлі (розділ Б). У підземній частині враховуються земляні 
роботи, влаштування фундаментів, стін підвалу, підлоги, оздоблювальні роботи і 
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т.д .; в надземної частини - зведення стін, укладання перекриттів і покриттів, 
влаштування покрівлі, влаштування підлог, установка перегородок, 
оздоблювальні роботи і т.д. 

Локальні кошториси на будівельні роботи складаються за формою № 1, 
Додаток А до ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013. Нумерація локальних кошторисів 
проводиться при формуванні об'єктного кошторису з урахуванням того, в яку 
главу зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва вона 
включається. Як правило, нумерація локальних кошторисів проводиться таким 
чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного 
розрахунку, другі дві цифри - номеру рядка в главі, треті дві цифри означають 
порядковий номер локального кошторису в даній об'єктному кошторисі. 
Наприклад: № 03-01-6. Кошторисна вартість, що визначається за локальними 
кошторисами, містить прямі витрати і загальновиробничі витрати. 

 

2.Прямі витрати 

Правила визначення розміру прямих витрат у складі локального кошторису 
визначені ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у 
вартості будівництва».  

Прямі витрати враховують у своєму складі:  
− заробітну плату робітників;  
− вартість експлуатації будівельних машин і механізмів;  
− вартість матеріалів, виробів та конструкцій.  
Прямі витрати розраховуються шляхом множення нормативної витрати 

трудових і матеріально-технічних ресурсів, визначеного на підставі обсягів робіт 
за робочими кресленнями та ресурсних елементних кошторисних норм, на 
відповідні поточні ціни на ці ресурси. Заробітна плата робітників-будівельників, 
вартість експлуатації машин і механізмів, вартість матеріалів, виробів та 
конструкцій визначається в розрахунку одиничної вартості ресурсних 
елементних кошторисних норм (нормативні витрати трудових і матеріально-

технічних ресурсів множаться на їх поточні ціни). 
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Кошторисна заробітна плата складається з основної та додаткової заробітної 
плати:  

- основна заробітна плата - заробітна плата, яка нараховується за виконану 
роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, службові обов'язки) за тарифними ставками (окладами), за 
відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, 
технічних службовців ;  

- додаткова зарплата - заробітна плата, яка нараховується за працю понад 
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. 
Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 
передбачені законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань 
і функцій; оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу; матеріальну 
допомогу; інші витрати на оплату праці (згідно з підпунктом 2.2.2 Додатка 1 до 
«Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних 
робіт», затвердженим Наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.2010 № 573).  

При складанні кошторисної документації розмір коштів на оплату праці 
робітників розраховується відповідно до формули:  

 

ЗПроб = ТВроб * Sрозр 
 

де ЗПроб – розмір коштів на оплату праці робітників, грн.;  
ТВроб – витрати праці робітників, які наведені в кошторисної нормі люд.- 

год.  
Sрозр - вартість людино-години, для відповідного середнього нормативного 

розряду складності робіт, який наведено в нормі, грн. 
По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із при-потягом 

бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної 
власності, вартість людино-години приймається відповідно до усередненої 
вартістю людино-години за розрядами робіт у будівництві, рекомендованої на 
відповідний період Мінрегіонбудом України. 

Розрахунок вартості 1 чел.-ч. відповідного розряду складності робіт.  
Вартість 1 чел.-ч. відповідного розряду складності робіт залежить від:  
- середньомісячної тривалості робочого часу, люд.-год;  
- межразрядних коефіцієнтів;  
- середньомісячної кошторисної заробітної плати, встановленої для 

середнього розряду робіт, грн.  
Так, наприклад, встановлена на 2020 рік норма тривалості робочого часу при 

40 годинному робочому тижні становить 2002 години (див. Лист Міністерства 
соціальної політики України від 29.07.2019 №1133/0/206-19). Середньомісячна 
тривалість робочого часу становить: 2002 год: 12 міс. = 166,83 год. 

 

 



© В.Ю. Халіна, v.khalina@ukr.net, www.facebook.com/veronika.khalina 

 

Тема 6: Система ціноутворення та ефективність витрачання бюджетних коштів в будівництві. Практичне заняття 2 (2 год.) 

Для розряду 3,8 міжрозрядний коефіцієнт дорівнює 1,308.  
Вартість людино-години відповідного середнього нормативного розряду 

складності робіт у будівництві - 3,8 при рівні середньомісячної зарплати, 
наприклад, 8527,52 грн. (Лист ДП «Укрдержбудекспертиза» від 31.01.2019 №78) 
та середньої нормативної тривалості робочого часу на 2020 рік - 166,83 ч складе: 
8527,52 грн. : 166,83 ч = 51,12 грн.  

Відповідно, для розряду складності робіт 1,0 ця величина складе:  
51,13 : 1,308 = 39,08 грн.  
Для визначення вартості іншого розряду ця величина множиться на 

відповідний міжрозрядний коефіцієнт, наприклад:  
для розряду робіт 3,2:                   39,08 грн. х 1,217 = 47,56 грн.  
для розряду робіт 4,2:                   39,08 грн. х 1,38 = 53,93 грн. 
 

3.Визначення розміру середньомісячної заробітної плати в складі 
інвесторської кошторисної документації  

При складанні інвесторської кошторисної документації розмір 
кошторисного заробітної плати вказується замовником у складі вихідних даних 
на проектування на підставі розрахунків, виконаних відповідно до Порядку 
розрахунку розміру кошторисного заробітної плати, який враховується при 
визначенні вартості будівництва об'єктів (затв. Наказом Мінрегіону від 
20.10.2016 №281 , з ізм. внесеними Наказом Мінрегіону від 20.02.2017 №33 та 
вим. внесеними Наказом Мінрегіону від 27.07.2018 №196), далі - Порядок.  

Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні 
інвесторської кошторисної документації визначається замовником (інвестором) 
у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва для 
розряду складності робіт 3,8, але не нижче, ніж середньомісячна заробітна плата 
в будівництві за попередній звітний рік, яка оприлюднюється центральним 
органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс 
споживчих цін на поточний рік.  

Крім того, Порядком (пункт 2 розділу II) передбачена можливість 
встановлення органами місцевого самоврядування розміру кошторисного 
заробітної плати при здійсненні будівництва об'єктів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів.  

Наприклад, для об'єктів, будівництво яких фінансується з коштів 
Харківського міського бюджету середньомісячний рівень кошторисної 
заробітної плати прийнятий в розмірі 10000 грн. (Затв. Рішенням Харківської 
міськради від 28.11.2018 №1282 / 18). 

 

4.Будівельні машини і механізми  
При складанні кошторисної документації вартість експлуатації будівельних 

машин і механізмів розраховується відповідно до формули:  
ЕММ = Темм * Sемм 
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де ЕММ – кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і 
механізмів, грн.  

Темм – нормативне часу їх роботи, необхідне для виконання встановленого 
обсягу будівельних робіт, приймається по РЕКН, маш.-г.  

Sемм – вартість їх експлуатації за 1 машино-годину роботи в поточних цінах, 
грн.  

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі 
зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні 
будівельних машин і механізмів.  

Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі 
трудових і матеріальних ресурсів, наведених в ресурсних кошторисних нормах 
експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 

«Настанови щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин і 
механізмів у вартості будівництва »).  

На стадії складання інвесторської кошторисної документації у вартості 
машино-години враховуються: 

 Прямі витрати:  
− амортизаційні відрахування;  
− заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні 

машин (розраховується на підставі витрат праці машиніста зайнятого керуванням 
машини, ремонтом, технічним обслуговуванням і перебазування);  

− кошти на заміну швидкозношуваних частин;  
− витрати на енергоносії;  
− витрати на мастильні матеріали;  
− витрати на гідравлічну рідину;  
− витрати на ремонт і технічне обслуговування (складається з матеріальних 

витрат використовуваних при ремонті і техобслуговуванні і заробітної плати 
машиніста, зайнятого ремонтом і технічним обслуговуванням);  

− витрати на перебазування (складається з матеріальних витрат 
використовуваних при перебазування і заробітної плати машиніста, зайнятого на 
перебазуванні); 

− інші прямі витрати, пов'язані з утриманням бази (ділянки) механізації.  
Непрямі витрати:  
− плата за обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів;  
− плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в 

органах Держнаглядохоронпраці;  
− податок на землю, займану базою (ділянкою) механізації. По об'єктах 

будівництва, що споруджуються за рахунок державних коштів, вартість машино-

години розраховується з урахуванням усереднених показників, рекомендованих 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.  
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Станом на 01.03.2019 такими даними є «Усереднені показники вартості 
експлуатації будівельних машин і механізмів та вартості перевезення 
будівельних вантажів автомобільним транспортом» узгоджені листом 
Мінрегіону України від 05.12.2018 №7 / 15.1 / 13915-18. 

 

5.Матеріали, вироби і конструкції  
При складанні кошторисної документації, вартість матеріальних ресурсів, 

визначається відповідно до формули:  
 

Матеріали = Рмат * Sмат 

 
де Матеріали – вартість матеріального ресурсу, грн.;  
Рмат – нормативна потреба в них, розрахована виходячи з обсягів робіт, 

передбачених робочими кресленнями;  
Sмат – поточна ціна на матеріал за одиницю виміру матеріалу, грн.  
Поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції визначаються 

франкоприоб'єктний склад будівельного майданчика на встановлену одиницю 
виміру і враховують такі елементи:  

− відпускну ціну (в т.ч. вартість тари, упаковки і реквізиту і вартість 
навантажувальних робіт);  

− вартість транспортування;  
− заготівельно-складські витрати. Відпускні поточні ціни на матеріали, 

вироби і конструкції на стадії складання інвесторської кошторисної документації 
- приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших 
джерел.  

Вартість транспортування (доставки) матеріальних ресурсів розраховується 
на стадії складання інвесторської кошторисної документації або калькуляційним 
методом, або по наданих Мінрегіонбудом України «Усереднені показники 
провізної плати для визначення в інвесторській кошторисній документації 
вартості транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом в 
поточних цінах» на 1 т відповідного будівельного вантажу за середній відстані 
перевезень в конкретному населеному пункті (місто, селище міського типу), в 
якому передбачається будівництво.  

При відсутності таких даних, середні відстані перевезень в залежності від 
місця розташування будівництва можливо приймати за даними, наведеними в 
додатку В до ДСТУ-Н Б.Д.1.1-2:2013 (в містах - 30 км, в сільській місцевості - 80 

км). Заготівельно-складські витрати - витрати, призначені для покриття витрат 
будівельних організацій на утримання апарату заготівельних служб, 
матеріальних базових складів, а також витрат, пов'язаних з трудноустранімимі 
втратами і псуванням матеріалів при їх транспортуванні і зберіганні на складах.  

На стадії складання інвесторської кошторисної документації ці витрати 
розраховуються за усередненими відсотковими показниками до кошторисної 
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вартості матеріалів: − для будівельних, санітарно-технічних та 
електромонтажних матеріалів, виробів і конструкцій - 2%; − для металевих 
конструкцій - 0,75%.  

При цьому слід враховувати, що до металевих конструкцій також 
відносяться металопрокат (двотавр, швелер, куточок, лист, смуга) і металеві 
труби. При визначенні коштів на покриття заготівельно-складських витрат для 
арматури, закладних і накладних деталей, дроту сталевий арматурної 
застосовується показник в розмірі 2%, як для будівельних матеріалів. 
Розвантаження матеріалів, виробів і конструкцій на приоб'єктному складі, 
горизонтальний і вертикальний транспортування їх від приоб'єктного складу до 
місця установки, монтажу або укладання в справу (внутрішньобудівельний 
транспорт), враховані ресурсними елементними кошторисними нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Практичне завдання 1. Розрахунок кошторисної 
вартості 1 м3 суміші бетонної. 
ВИХІДНІ ДАНІ: - матеріал: Суміш бетонна; - 

відпускна вартість 1 м3 бетону – 650 грн. без ПДВ; - 
тариф провізної плати – 126,56 грн./т; 

- маса 1 м3 бетонної суміші – 2,4 т. 
РОЗВ’ЯЗАННЯ: 
Вартість перевезення 1 м3:  
Вартість ЗСВ: 
Кошторисна вартість:  
 

Практичне завдання 2. Розрахунок кошторисної вартості 1000 шт. цегли 
силикатної 

САМОСТІЙНО 

Особливості застосування кошторисних нормативів на будівельні роботи  
При складанні кошторисної документації на такий вид робіт, як капітальний ремонт, 
застосовуються кошторисні нормативи на ремонтно-будівельні роботи (норми з 
шифром РН). Правила застосування кошторисних нормативів на ремонтно-будівельні 
роботи визначені ДСТУ-Н Б Д.2.4-21: 2012 «Вказівки щодо застосування РЕКН на 
ремонтно-будівельні роботи». При відсутності необхідних кошторисних норм на 
ремонтно-будівельні роботи, в разі якщо технологія їх виконання аналогічна нового 
будівництва або реконструкції будівель і споруд, то вартість таких робіт може бути 
визначена за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат 
праці робітників, зайнятих на ремонтно -будівельних роботах, і до часу експлуатації 
машин і механізмів коефіцієнта 1,15, або за нормами збірника № 46 «Роботи з 
реконструкції будівель та споруд-ний» (ДСТУ Б Д.2.2-46) без застосування зазначеного 
коефіцієнта - ДСТУ-Н Б Д.2.4-21: 2012, п.4.4 (технічна частина, загальні вказівки щодо 
застосування РЕКН на ремонтно-будівельні роботи). 
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ВИХІДНІ ДАНІ: 
- матеріал: цегла силікатна; 
- відпускна вартість 1000 шт. цегли – 3200 грн. з ПДВ; 
- тариф провізної плати – 104,78 грн./т; 
- маса 1000 шт. цегли – 3,7 т. 
РОЗВ’ЯЗАННЯ: 
Вартість перевезення 1000 шт.: 
Вартість ЗСВ: 
Кошторисна вартість: 
 

Практичне завдання 3. Розрахунок вартості експлуатації 1 маш.-г. екскаватора.  
ВИХІДНІ ДАНІ у розрахунку на 1 маш.-г. (без ПДВ): 
- витрати праці машиніста, зайнятого на управлінні -  1 люд.-г. 
- витрати праці машиніста, зайнятого на ремонті і ТО – 0,33 люд.-г. 
- витрати праці машиніста, зайнятого на перебазуванні – 0,09 люд.-г. 
- вартість 1 люд.-г. – 23,70 грн. 
- амортизаційні відрахування – 2,87 грн. 
- швидкозношувані частини – 4,95 грн. 
- енергоносії, мастильні матеріали – 80,93 грн. 
- матеріальні витрати на ремонт и ТО – 3,99 грн. 
- заробітна плата машиністів, зайнятих на ремонті і ТО – 7,82 грн. 
- матеріальні витрати на перебазування – 4,99 грн. 
- заробітна плата машиністів зайнятих на перебазуванні – 2,13 грн. 
* звернути увагу на розрахунок заробітної плати машиністів (ЗПмаш = ЗПуправл. 
+ ЗПто + ЗПперебаз). 
РОЗВ’ЯЗАННЯ: 
Витрати праці машиністів: 
Заробітна плата машиністів: 
Вартість експлуатації 1 маш.-г.:  
 

Практичне завдання 4. Розрахунок вартості експлуатації 1 маш.-г.  
механізованого інструменту «бензопила». 
ВИХІДНІ ДАНІ у розрахунку на 1 маш.-г. (без ПДВ): 
- витрати праці машиніста, зайнятого на управлінні (водій) -  1 люд.-г. 
- витрати праці машиніста, зайнятого на ремонті і ТО – 0,25 люд.-г. 
- витрати праці машиніста на перебазуванні (доставка на об'єкт і назад) – 0,02 

люд.-г. 
- вартість роботи 1 люд.-г. – 23,70 грн. 
- амортизаційні відрахування – 0,58 грн. 
- вартість швидкозношуваних частин – 2,21 грн. 
- вартість енергоносіїв, мастильних матеріалів – 15,30 грн. 
- матеріальні витрати на ремонт і ТО – 2,15 грн. 
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- заробітна плата машиністів, зайнятих ремонтом і ТО інструменту – 5,93 грн. 
- матеріальні витрати на перебазування – 1,50 грн. 
- заробітна плата машиністів, зайнятих на перебазуванні – 0,47 грн. 
РОЗВ’ЯЗАННЯ: 
Витрати праці машиністів: 
Заробітна плата машиністів: 
Вартість експлуатації 1 маш.-г.:  
 

 

Практичне завдання 5. Розрахунок прямих витрат. 
ВИХІДНІ ДАНІ (без ПДВ): 
- витрати праці робочих – 25,6 люд.-г. 
- витрати праці машиністів – 2,5 люд.-г. 
- вартість 1 люд.-г. – 28,59 грн. 
- час роботи бульдозера – 10,2 маш.-г. 
- вартість експлуатації 1 маш.-г. бульдозера – 125,15 грн. 
- витрати матеріалу «дошки»  – 0,25 м3 

- вартість матеріалу «дошки» – 3500 грн./м3  
РОЗВ’ЯЗАННЯ: 
Заробітна плата робочих у прямих витратах (тобто без урахування заробітної 
плати машиністів):  
Вартість ЕММ у прямих витратах:  
Вартість матеріалів у прямих витратах:  
Прямі витрати:  
 

Практичне завдання 6. Розв’язання задач. 
Задача №1 

Визначити кошторисну вартість будівельного матеріалу. Вихідні дані: 
- ціна заводу виробника (без урахування тари, упаковки і навантаження) – 

125,78 грн. 
- вартість упаковки – 6,48 грн. 
- вартість транспортування – 12,43 грн. 
- вартість навантаження – 8,13 грн. 
- вартість розвантаження на приоб'єктному складі – 8,09 грн. 
- заготівельно-складські витрати – 2% 

 

Задача №2 

Визначити кошторисну вартість будівельного матеріалу. Вихідні дані: 
- ціна заводу виробника (без урахування тари, упаковки і навантаження) – 92,17 

грн. 
- вартість упаковки – 5,48 грн. 
- вартість транспортування – 7,25 грн. 
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- вартість навантаження – 5,17 грн. 
- вартість розвантаження на приоб'єктному складі – 3,17 грн. 
- заготівельно-складські витрати – 2% 

- вартість внутрішньо будівельного транспорту - 5,20 грн. 
 

Задача №3 

Визначити загальну вартість матеріалів при виконанні будівельних робіт, 
одиниця виміру кошторисної норми - 10м2. Вихідні дані: 
- обсяг робіт становить 500м2; 
- вартість експлуатації машин - 56,79 грн. на одиницю виміру кошторисної 
норми; 
- заробітна плата машиністів - 22,30 грн. на одиницю виміру кошторисної 
норми; 
- заробітна плата робочих - 78,15 грн. на одиницю виміру кошторисної норми; 
- заробітна плата машиністів зайнятих на ремонті і ТО - 5,43 грн.; 
- загальна величина прямих витрат становить - 7248,56 грн. (на обсяг робіт) 
 

Задача №4 

Розрахуйте розмір прямих витрат. Вихідні дані: 
- заробітна плата робочих – 1003,48 грн. 
- заробітна плата машиністів – 90,43 грн. 
- вартість експлуатації будівельних машин – 258,17 грн. 
- вартість експлуатації механізованого інструмента (енергоносії) – 84,3 грн. 
- вартість будівельних матеріалів – 215,43 грн. 
 

Задача №5 

Розрахуйте вартість експлуатації будівельної машини. Вихідні дані: 
- амортизація 105 грн.; 
- енергоносії - 345 грн.; 
- загальні витрати на ТО і ремонт (тобто матеріальні витрати + ЗП робочих 
зайнятих ремонтом і ТО) - 63 грн.; 
- заробітна плата машиністів (водій) - 58 грн.; 
- заробітна плата робітників, які зайняті ТО і ремонтом - 22 грн.; 
- вартість швидкозношуваних частин - 15 грн. 
 

Практичне завдання 7.  
Порядок виконання практичної роботи: 

1. На вкладці «Стройки» створити папку, найменування папки - прізвище 
студента (створення папки з прізвищем студента є обов'язковим). Права доступу 
до папки не редагувати! 
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2. У створеній папці створити будову з найменуванням «Адміністративна 
будівля», адреса: вул. Будівельників, 32 у м. Рівне. Шифр будівництва: Завдання 
№4 (права доступу до будівництва не редагувати) 

3. В будову додати кошторисну документацію з найменуванням 
«Будівництво адміністративної будівлі». Кошторисну документацію відкрити.. 

4. У вікні налаштування кошторисної документації, на вкладці «Ціни» 
встановити: 

- матеріали: «Поточні ціни на 3 квартал 2019 року» 

- машини:  «Усередненні показники  на 01.03.2019» 

- енергоносії : «Усереднені показники на 01.03.2019» 

- оплата праці: середньомісячний рівень заробітної плати для робітників-

будівельників і машиністів - 12500 грн., норма часу - 166,83 люд. год. / міс. 
- провізна  плата: «Усереднені показники на 01.03.2019», відстань 

перевезення – 30 км 

5.  Врахувати умови виконання робіт: виробництво будівельних, монтажних 
та інших робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі 
високої напруги (підказка: врахувати умови виконання робіт застосувавши 
коефіцієнт К16). 

6. Додати в проект локальний кошторис «Загальнобудівельні роботи». 
Локальний кошторис відкрити. 

7. Користуючись пошуком в нормативній базі, додати в локальний кошторис 
розцінки, згрупувавши їх в розділи. 

8. Встановити обсяги робіт, у разі потреби застосувати коефіцієнти, 
поправки. 

9. Врахувати ресурси «за проектом». 
10. Після виконання практичного завдання, на кошторисній документації 

встановити статус «Утвержден» і відправити викладачеві повідомлення про те, 
що роботу можна перевіряти. В темі листа обов'язково вказати № групи, № 
завдання та прізвище. 

 

№ 
п/п 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 
Особливості застосування 

розцінок 

  Розділ 1. Земляні роботи      

1 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному 
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група 
ґрунтів 2 

м3 728.0   

2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною 
до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

м3 3% від 
обсягу 

розробки 
ґрунту 

Поправка: Доробка вручну, 
зачищення дна і стінок 

вручну з викидом ґрунту в 
котлованах і траншеях , 

розроблених 
механізованим способом 
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3 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 

м3 152.0   

4 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, 
група ґрунтів 1 

м3 3% від 
засипки 
ґрунту 

бульдозер
ами 

 

5 Планування площ бульдозерами потужністю 
132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід 

м2 1'895.0   

  Розділ 2. Фундаменти       

  Підрозділ 2.1. Монолітні       

6 Улаштування бетонної підготовки м3 19.0   

7 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних плоских 

м3 53.0 
 

8 Врахувати  ресурс «за  проектом»  

- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм (замість 
П160-17) 

- Фіксатори пластмасові в роботі не використовуються 

 

  Підрозділ  2.2. Збірні       

9 
Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 
т  шт 8  

 
Установлення блоків стін підвалів масою до 1,0 
т 

шт 23  

 
Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 
т 

шт 15  

 Врахувати  ресурс «за  проектом» (замість  П171-83):  

10 

Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого 
бетону, неофактурені суцільні, об'єм 0,5м3 і 
більше, клас бетону В7,5 [М100] 

шт 15 
Вага 1 шт. = 1,3 т 

Об'єм 1 шт. = 1,73м3 

11 

Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого 
бетону, неофактурені суцільні, об'єм менше 0,3 
м3, клас бетону В7,5 [М100] 

шт 23 
Вага 1 шт. = 0,636 т 

Об'єм 1 шт. = 0,29м3 

12 

Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого 
бетону, неофактурені суцільні, об'єм менше 0,3 
м3, клас бетону В7,5 [М100] 

шт 8 
Вага 1 шт. = 0,468 т 

Об'єм 1 шт. = 0,22м3 

  Розділ 3. Стіни       

13 Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 
обклеювальна в 2 шари 

м2 125.0   

14 Врахувати  ресурс «за  проектом» 

- толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 

(замість П111-755) 

- Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 (замість П2016-8015) 

 

15 Мурування зовнішніх простих стін з цегли 
(керамічної)(силікатної)(порожнистої) при 
висоті поверху до 4 м 

м3 96.0 Поправка:  

Кладка стін 
криволінійного окреслення 

16 Врахувати  ресурс «за  проектом» 

- Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка 
М150 (замість П171-151) 

  

  

Розділ 4. Покрівля (загальна площа покрівлі 
420 м2)       

17 Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] 
бетоном 

м3 ? товщ. 50 мм 

18 Улаштування пароізоляції прокладної в один 
шар 

м2 420.0   
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19 Утеплення покриттів плитами з мінеральної 
вати або перліту на бітумній мастиці в один шар 

м2 420.0   

20 Врахувати  ресурс «за  проектом» 

- Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному 
зв'язувальному, марка М125  (замість П171-524) 

товщ. 40 мм 

21 Улаштування пароізоляції обклеювальної в 
один шар 

м2 420.0   

22 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм 

м2 420.0 загальна товщина  стяжки 
30 мм 

23 Улаштування покрівель плоских 
чотиришарових із рулонних покрівельних 
матеріалів на бітумній мастиці 

м2 420.0   

24 Врахувати  ресурс «за  проектом» 

- Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б 
(верхній шар) (замість П171-900) 

- Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б  (нижній 
шар) (замість П171-901) 

  

25 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, 
парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої 
сталі 

м2 41.0   

  Розділ 5. Перегородки       

26 Мурування перегородок армованих з цегли 
(керамічної)(силікатної)(порожнистої) 
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 

м2 328.0   

27 Врахувати  ресурс «за  проектом»  

- Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка 
М200  (замість П171-151, звернути увагу, що перегородки виконуються 
з керамічного (!!!) цегли, а не з силікатної) 
- Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного 
профілю, клас А-1, діаметр 10 мм  (замість П111-263) 

- Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг (замість П2016-8016) 

  

  

Розділ 6 Підлоги (загальна площа підлоги 390 
м2)       

28 Ущільнення ґрунту гравієм м2 390.0   

29 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 ? товщ. 80 мм 

30 Улаштування покриттів з лінолеуму 
полівінілхлоридного на клеї КН-2 

м2 210.0   

31 Врахувати  ресурс «за  проектом»,  

-  Лінолеум вспінений полівінілхлоридний на тканинній підоснові, 
товщина 3,5 мм  (замість ПП2016-3004) 

 

32 Улаштування покриттів із плиток керамічних 
багатокольорових на цементному розчині 

м2 110.0   

33 Улаштування покриттів бетонних  (дод. ЕН11-

15-2 с К0=…) 
м2 70.0 загальна товщина 

покриття 20 мм 

 

Після виконання практичного завдання, на кошторисній документації 
встановити статус «Утвержден» і відправити викладачеві повідомлення 
про те, що роботу можна перевіряти. В темі листа обов'язково вказати № 
групи, № завдання та прізвище. 

 

 


