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Предметні компетентності, якими має оволодіти здобувач після 
опанування матеріалу: Здатність розраховувати та складати інвесторську 
кошторисну документацію, а саме зведеного кошторисного розразунку. 

 

Методичне забезпечення та рекомендована література і джерела 
інформації: 

1.Халіна В.Ю., Буцький В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Публічні 
закупівлі та тендери в будівельній галузі» для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» професійного 
спрямування «Публічні закупівлі» / Укладачі В.Ю. Халіна, В.О. Буцький. – 

Харків: ХНУБА, 2019. – 97 с. 
2.Халіна В.Ю., Буцький В.О. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної 

роботи студентів з дисципліни «Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі» для 
студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / В.Ю. Халіна, 
В.О. Буцький. – Х.: ХНУБА, 2019. – 48 с. 

3.Халіна В.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Публічні закупівлі 
та тендери в будівельній галузі» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність / В.Ю. Халіна. – Х.: ХНУБА, 2019. – 32 с. 

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

5.ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зі змінами 
№1 затв. наказом Мінрегіону від 27.12.2017 №338 

6.ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 
будівництва» 

ТЕМА 6  

Система ціноутворення та ефективність витрачання 
бюджетних коштів в будівництві 

(практичні заняття – 6 год.) 
Практичне заняття 3 (2 години): Формування 

зведеного кошторисного розрахунку. Розрахунок 
додаткових витрат. 

 

 

 

Коментар викладача до практичного заняття: 
практичне заняття 2 розраховане на 2 год. 

(02.06.2020р.) і передбачає оволодіння навичками 
розрахунку інвесторської кошторисної документації, а 
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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 об'єктних кошторисів 

Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні цін за 
формою, наведеною в додатку Е по ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на 
об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних 
кошторисів, з угрупованням робіт і витрат по відповідних 
графах кошторисної вартості "будівельних робіт", " монтажних 
робіт »,« устаткування, меблів та інвентарю »,« інших витрат ». 

В об'єктному кошторисі в результаті наводяться показники одиничної 
вартості на 1м3 об'єму, 1м2 площі будівель і споруд, 1 пог.м довжини мереж і т.д. 
Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то 
об'єктний кошторис не складається. У цьому випадку роль об'єктного кошторису 
виконує локальний кошторис. За підсумком об'єктного кошторису довідково 
позначаються зворотні суми, які є підсумком зворотних сум, визначених в усіх 
локальний кошторисах, що відносяться до цього об'єкту.  

ПРИКЛАД. Об'єктний кошторис (форма № 4).   

 

 



© 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 3 (2 год.) 

2.Порядок складання зведеного кошторисного розрахунку 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, 
будівель, споруд або їх черг - це кошторисний документ, що визначає повну 
кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або 
Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних 
робіт, витрати на придбання обладнання, меблів та інвентарю, а також всі супутні 
витрати. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється 
в складі Проекту або Робочого проекту за формою, наведеною в додатку І до 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.  

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються 
окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисних розрахунках, 
об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види витрат. Позиції 
Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні мати 
посилання на номер вказаних кошторисних документів.  

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого проектом (Робочим 
проектом), розподіляється по графах, що визначає вартість:  

«будівельних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю», «інших витрат», 
«загальну кошторисну вартість». У зведених кошторисних розрахунках вартості 
виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляються за такими 
главами  

Глава 1. Підготовка території будівництва.  
Глава 2. Основні об'єкти будівництва.  
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення.  
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства.  
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку.  
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, 

теплопостачання і газопостачання.  
Глава 7. Благоустрій та озеленення території.  
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди.  
Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати.  
Глава 10. Утримання служби замовника.  
Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів. 
Глава 12. Проектні роботи й авторський нагляд.  
Крім того, після підсумку глав 1-12 враховуються:  
− кошторисна прибуток;  
− кошти на покриття адміністративних витрат будівельномонтажних 

організацій;  
− кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;  
− кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 

процесами;  
− податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і 

не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ).  
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Розподіл об'єктів, робіт і витрат всередині глав подано в Примірної 
номенклатури Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, 
наведеній в додатку К до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. При наявності декількох видів 
закінчених виробництв або комплексів, кожний з яких має по кілька об'єктів, 
всередині глави може бути здійснена угруповання по розділах, найменування 
яких відповідає назві виробництв (комплексів). У разі відсутності об'єктів, робіт 
і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без 
зміни номерів наступних глав.  

Для окремих галузей господарства України і видів будівництва 
найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку, а також 
найменування, кількість і порядок розташування граф у ньому та у формах іншої 
кошторисної документації можуть бути змінені.  

У главу 1 «Підготовка території будівництва" включаються витрати на 
роботи і витрати, пов'язані з відведенням та освоєнням території, що 
забудовується. До цих робіт і витрат належать: 1. Відведення земельної ділянки, 
видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та червоних 
ліній забудови, а також витрати, пов'язані з отриманням, у разі необхідності, прав 
тимчасового користування ділянкою для організації будівельного майданчика і 
платою за користування цією ділянкою - кошти визначаються кошторисним 
розрахунком на окремий вид витрат і показуються в графах 6 і 7;  

2. Розбивка основних осей будівель і споруд та закріплення їх пунктами і 
знаками - кошти визначаються кошторисними розрахунками і включаються до 
граф 6 і 7; 

3. Звільнення території будівництва від наявних на ній будівель, 
лісонасаджень, промислових відвалів тощо, перенесення і перевлаштування 
інженерних мереж, комунікацій, споруд, шляхів і доріг, зняття та зберігання 
родючого шару ґрунту тощо - кошти визначаються локальними кошторисами і 
включаються до граф 4 і 7;  

4. Компенсація вартості будівель і насаджень, що зносяться і знищуються, - 
кошти визначаються кошторисним розрахунком і включаються до граф 6 і 7;  

5. Осушення території будівництва, проведення на ній інших заходів, 
пов'язаних з припиненням або зміною умов водокористування, а також із 
захистом довкілля і ліквідацією несприятливих умов будівництва, - кошти 
визначаються об'єктними кошторисними розрахунками (об'єктними 
кошторисами) відповідно до проектних рішень і включаються в графи 4 і 7;  

6. Приведення земельних ділянок, наданих у тимчасове користування на 
період будівництва, в стан, придатний для користування в сільському, лісовому, 
рибному господарстві або для інших цілей, відповідно до проекту відновлення 
(рекультивації) порушених земель. Ці кошти визначаються об'єктним 
кошторисним розрахунком (об'єктним кошторисом), який складається на основі 
проектних даних на рекультивацію, і показуються в графах 4 і 7; У разі 
проведення рекультивації на кількох територіально відокремлених об'єктах 
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кошти для цього дозволяється включати до відповідних об'єктних кошторисних 
розрахунків (об'єктних кошторисів) на зведення конкретних будівель, споруд.  

7. Інші витрати, пов'язані з освоєнням території, що забудовується і 
відшкодуванням компенсацій, належних за чинним законодавством.  

У розділі 1 враховуються також витрати на підготовку майданчиків для 
розміщення і будівництва тимчасових будівель та споруд.  

До глави 2 "Основні об'єкти будівництва" включається кошторисна вартість 
будівель, споруд та видів робіт основного призначення. 

До глави 3 "Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення» 
включається кошторисна вартість об'єктів підсобного та обслуговуючого 
призначення. - для промислового будівництва - будівлі ремонтно-технічних 
майстерень, заводоуправлінь, лабораторій, естакади, галереї, складські 
приміщення тощо .; - для житлово-цивільного будівництва - господарські 
корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбірники 
тощо., А також вар тість будівель і споруд культурно-побутового призначення, 
призначених для обслуговування працюючих (окремо стоять поліклініки, 
їдальні, магазини, об'єкти побутового обслуговування населення, інші об'єкти), 
розташовані в межах території, відведеної для будівництва підприємств.  

У главу 4 включаються об'єкти енергетичного господарства: - 

електростанції; - трансформаторні підстанції та кіоски; - лінії електропостачання 
та ін.  

У главу 5 включаються об'єкти транспортного господарства і зв'язку: - 

залізничні під'їзні шляхи; - автомобільні під'їзні та внутрішні дороги; - будівлі і 
споруди по обслуговуванню транспорту: депо, гаражі, майданчики для стоянки 
автомашин та інших транспортних засобів; - зовнішні роботи по влаштуванню 
всіх видів зв'язку - зовнішньої (телефонізація і ін.) І внутрішньої - (диспетчерська, 
селекторна, абонентська та ін.), А також зовнішні роботи по радіофікації і 
часофікації будівель і споруд; - будівлі для розміщення пристроїв зв'язку.  

У главу 6 включаються об'єкти зовнішніх мереж і споруд водопостачання, 
каналізації, теплопостачання і газопостачання: - греблі, водозабірні споруди, 
насосні станції, напірні лінії водопостачання, будівлі перекачування, водонапірні 
башти, фільтри, розводяща мережу з кранами, гідроколонки іншими 
облаштуваннями (резервуару, шахтними колодязями і ін.); - зовнішня мережа 
каналізації з оглядовими колодязями; - очисні споруди та ін .; - будівлі котелень 
з допоміжними спорудами (бойлерна, мазутопроводи, резервуари та ін.); - 

теплові мережі; - газопостачання, газорозподільні пункти. Дані витрати 
визначаються локальними і об'єктними кошторисами і включаються до граф 4-7 

зведеного кошторисного розрахунку.  
У графу 7 включаються об'єкти благоустрою та озеленення території: - 

вертикальне планування території; - влаштування доріжок; - малі архітектурні 
форми; - спортивні та ігрові майданчики; - огородження територій; - зовнішнє 
освітлення; - посадка дерев, чагарників, влаштування квітників. Дані витрати 
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визначаються локальними і об'єктними кошторисами і включаються до граф 4-7 

зведеного кошторисного розрахунку.  
У главу 8 "Тимчасові будівлі і споруди" до граф 4 і 7 включаються кошти на 

зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для 
забезпечення виробничих потреб будов, а також для розміщення та 
обслуговування працівників будівництва.  

До глави 9 "Кошти на інші роботи і витрати" включаються кошти на 
покриття витрат замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, а 
також на окремі види робіт, що не враховані в кошторисних нормативам. 
Зазначені кошти визначаються в цілому по будові. Приблизний перелік цих 
витрат наведено в додатку К. Правила визначення розміру коштів на інші роботи 
і витрати наведені в розділі 6 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 і 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 ».  

До глави 10 "Утримання служби замовника" до граф 7 включаються кошти 
в поточному рівні цін, призначені на: - утримання служби замовника (включаючи 

витрати на технічний нагляд) в обґрунтованому замовником розмірі, але не 
більше 2,5% від підсумку глав 1 - 9, графа 6 і 7. При цьому, якщо функції 
замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, яке міститься за 
рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до 
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва не включаються, що 
обумовлюється завданням на проектування; До цієї ж глави (до граф 6 і 7) 
включаються кошти на проведення геодезичних спостережень за переміщенням 
і деформаціями будівель і споруд, витрати замовника, пов'язані з проведенням 
тендерів, введенням об'єкта в експлуатацію, і на формування страхового фонду 
документації України. Витрати, пов'язані з проведенням тендерів, включаються 
тільки в обґрунтованому замовником розмірі, що обумовлюється завданням на 
проектування, але, як правило, не більше 0,2% від загальної кошторисної вартості 
будівництва (від підсумку за главами 1 - 9, графа 8). Витрати, пов'язані з 
формуванням страхового фонду документації України, включаються в 
обґрунтованому замовником разом з проектною органі зацією розмірі виходячи 
з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг 
спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш 
формату А4, але, як правило, не більше 0,06% від підсумку глав 1-9, графи 4, що 
обумовлюється завданням на проектування.  

У главу 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів" включаються (до граф 7 та 
8) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для знову споруджуваних 
підприємств.  

До глави 12 "Проектні та вишукувальні роботи та авторський нагляд» 
включаються:  

− кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт;  
− кошторисна вартість експертизи проектно-кошторисної документації;  
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− витрати, пов'язані з випробуванням паль (та частина робіт, що виконується 
проектно-вишукувальними організаціями);  

− проведення авторського нагляду проектними організаціями.  
До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку 

глав 1-12 включаються: кошторисна прибуток; кошти на покриття 
адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; кошти на покриття 
ризику всіх учасників будівництва; кошти на покриття додаткових витрат, 
пов'язаних з інфляційними процесами; податки, збори, обов'язкові платежі, 
встановлені діючим законодавством і не враховані складовими вартості 
будівництва.  

У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 
наводяться (в графах 4-8) такі підсумки: по кожному розділі (при наявності в 
главах розділів - по кожному разсправі і по главах);  сумарні по главах 1 - 7,1 - 

8,1 - 9, 1 - 12; «Разом» по главам 1 - 12 з урахуванням кошторисного прибутку, 
коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, 
коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття 
додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; «Разом»; «Податок на 
додану вартість»;  «Всього» за зведеним кошторисним розрахунком. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Практичне завдання 1. Розрахунок вартості 
встановлення устаткування, що не монтується 

Яка вартість установки шафи для одягу, якщо кошторисна 
вартість шафи - 2000 грн. (з урахуванням тари, упаковки, 
запасних частин, транспортних витрат, ЗСР та ін.). 

 

Практичне завдання 2. Розрахунок кошторисної вартості 
устаткування 

Яка кошторисна вартість устаткування, якщо відпускна ціна устаткування 
– 86500 грн. Розмір нарахувань на устаткування – згідно п.5.4.6.2 к ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013. 

РІШЕННЯ: 
Транспортні витрати: _____________________________ 

САМОСТІЙНО 

Лист Держбуду від 02.04.1999 № 7/262 "Про структуру витрат на утримання 
служби замовника" Державний комітет будівництва, архітектури та житлової 
політики України на численні запити направляє усереднену структуру основних 
витрат на утримання служби замовника. Наведена структура може 
використовуватись для порівняльного аналізу попередніх етапів та для орієнтовного 
розподілу коштів на наступний рік по основних статтях витрат.. 
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Заготівельно-складські витрати: _______________________________ 

Кошторисна вартість устаткування: _________________________________ 

 

Практичне завдання 3. Визначення вартості пусконалагоджувальних 
робіт 

Задача 1 

Визначте вартість пусконалагоджувальних робіт, якщо монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи по обладнанню виконує одна і та ж бригада 
працівників.  

- витрати праці пусконалагоджувального персоналу: 15 люд.-г. 
- вартість 1 люд.-год. пусконалагоджувального персоналу: 42 грн./год. 
________________________________________ 

 

Задача 2 

Визначте вартість пусконалагоджувальних робіт, якщо ці роботи 
виконуються під технічним керівництвом підприємства-виробника обладнання.  

- витрати праці пусконалагоджувального персоналу: 22 люд.-г. 
- вартість 1 люд.-год. пусконалагоджувального персоналу: 39 грн./час. 
________________________________________ 

 

Практичне завдання 4. Розрахунок загальновиробничих витрат за 
усередненими показниками Держбуду 

Вихідні дані (цифри умовні)- витрати праці робочих – 121,5 люд.-г.; 
- витрати праці машиністів – 58,3 люд.-г.; 

- заробітна плата робочих – 548,63 грн.; 
- заробітна плата машиністів – 248,15 грн.; 
- вартість 7 розряду – 35,00 грн. 
- розмір єдиного внеску – 22%; 

- розмір відрахувань на оплату лікарняних (перші 5 днів) – 0,78%; 

- розмір єдиного внеску на оплату лікарняних (понад 5 днів) – 0,3739% 

- показник для розрахунку 1 блока загальновиробничих витрат – 0,089. 

- показник для розрахунку 3 блока загальновиробничих витрат – 1,48; 

РІШЕННЯ: 

1 блок ЗВВ (заробітна плата в ЗВВ):  
- витрати праці в ЗВВ:  
2 блок ЗВВ (відрахування на соціальні заходи):  
3 блок ЗВВ (решта статей затрат):   
Кошти на оплату тимчасової непрацездатності (перші 5 днів):  
Кошти на оплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги (понад 5 

днів):  
РАЗОМ ЗВВ: 
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Практичне завдання 5.  Порядок виконання практичної роботи: 
Розрахувати об'єктний кошторис, використовуючи дані по локальним 

кошторисам, наведені нижче. Форма для заповнення об'єктного кошторису 
додається - Forma OS_UA. 

№ ЛК Найменування ЛК 

Кошторисна 
вартість (у т.ч. 

вартість 
устаткування), 

грн. 

Кошторисна 
заробітна 
плата, грн. 

Кошторисна 
трудомісткість, 

чол.-год. 
(у т.ч. у ЗВВ) 

02-01-01 Загальнобудівельні роботи 473 420 197 310 5 040 (655) 

02-01-02 Сантехнічні роботи 58 920 (360) 14 490 510 (60) 

02-01-03 Електромонтажні роботи 236 230 (5 290) 106 490 2250 (260) 

 

Розрахувати зведений кошторисний розрахунок використовуючи дані по 
об'єктному кошторису (п.1) і перелік додаткових витрат, зазначений в ЗКР. 
Форма для заповнення ЗКР додається - Forma SSR_UA.  

Розрахувати витрати праці в розрахунку на зведення та розбирання 
титульних тимчасових будівель і споруд.  

Розрахувати витрати праці при виконанні робіт у зимовий період (зимові 
подорожчання). 

Розрахувати витрати праці при виконанні робіт у літній період (літні 
подорожчання). 

Розрахувати загальну кошторисну трудомісткість 


