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В умовах обмеженого фінансування питання ціноутворення в дорожньому 

господарстві потребують особливої уваги і професійного рівня від фахівців-

кошторисників. 

ДП «ДерждорНДІ», як базова організація Мінрегіону з науково-технічної 

діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і 

містобудування та головна організація з ціноутворення в дорожньому господарстві, 

систематично проводить моніторинг останніх змін у законодавчих та нормативних 

документах з ціноутворення та аналізує проблемні питання, які виникають у 

спеціалістів фахівців-кошторисників.. В даний час, особливо цікавими для 

кошторисників можуть бути роз‘яснення на наступні питання. 

 

1. Які показники загальновиробничих та адміністративних витрат 

застосовувати новоствореній організації та чи можливо застосовувати при 

складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі на експлуатаційне утримання 

усереднені показники вартості експлуатації машин та механізмів? 

Відповідно до пункту 6.13 СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. 

Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного 

утримання» загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток 

враховуються в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів в цілому по будові і 

обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні машин і механізмів. Показники загальновиробничих та 

адміністративних витрат на стадії складання договірної ціни та проведенні 

взаєморозрахунків за виконані роботи визначають розрахунково-аналітичним 

методом, який передбачає обчислення загальновиробничих, адміністративних витрат 

на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний рік у співставленні з 

показниками виробничої діяльності за той самий рік з урахуванням показників, 

наведених в додатку Е СОУ 42.1-37641918-085:2018. 

Якщо при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної 

ціни) підрядна організація не має вихідних даних для визначення показників 

загальновиробничих та адміністративних витрат, в такому випадку розрахунок I і III 

блоку загальновиробничих та адміністративних витрат може здійснюватися за 

усередненими показниками, наведеними в додатку Е згаданого СОУ. В подальшому, 

при взаєморозрахунках за виконані роботи розмір загальновиробничих та 

адміністративних витрат необхідно уточнювати в формі КБ-2в відповідно до 

фактичних показників за попередній звітний період (місяць, квартал тощо). При чому 

порядок уточнення розміру цих витрат має бути передбачений договором. 

Відповідно до пункту 6.7 СОУ 42.1-37641918-085:2018 при складанні ціни 

пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) та при проведенні 
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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 

дорожніх машин і механізмів. 

У разі перевищення рекомендованої вартості експлуатації дорожніх машин і 

механізмів, ця сума компенсується за рахунок коштів на покриття ризику всіх 

учасників робіт з поточного ремонту або експлуатаційного утримання, коштів на 

покриття додаткових витрат, пов‘язаних з інфляційними процесами, або економії, 

отриманої за іншими статтями. 

 

2. Яким чином враховуються кошти на покриття ризиків виконання робіт з 

експлуатаційного утримання? 

Відповідно до п.5.22 СОУ 42.1-37641918-085:2018 передбачено врахування 

коштів на відшкодування витрат, які пов'язані з додатковими роботами (роботи, які не 

увійшли у договірну ціну та обсяги на них) та обсягами (збільшення обсягів по 

передбаченим роботам), що мають непередбачуваний характер виконання та не 

можуть бути чітко зпрогнозовані, враховуючи сезонний характер виконання дорожніх 

робіт та певну специфічність, при виконанні робіт експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування. 

Зазначені кошти розраховуються на підставі власних методичних підходів у 

розмірі, визначеному на підставі обґрунтувальних розрахунків, з можливим 

урахуванням аналізу додаткових робіт та обсягів, що виникали в попередніх періодах, 

і враховуються у зведеному кошторисному розрахунку та в договірній ціні окремими 

рядками, але не можуть становити більше 15 % від підсумку глав 1-7 ЗКР. 

При погодженні договірної ціни підрядник розглядає можливість виникнення 

ризикованих ситуацій, імовірність настання відповідних подій та понесення витрат та 

передбачає можливість їх компенсації у договорі на виконання будівельних робіт. 

Кошти на покриття ризику при виконанні робіт з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг, які призначені на відшкодування витрат, які пов'язані з 

додатковими роботами (роботи, які не увійшли у договірну ціну та обсяги на них) та 

обсягами (збільшення обсягів по передбаченим роботам), що мають 

непередбачуваний характер виконання та не можуть бути чітко зпрогнозовані, 

враховуючи певну специфічність, сезонний характер виконання дорожніх робіт при 

взаєморозрахунках розраховуються на підставі ресурсного методу та фактичних 

обсягів робіт і враховуються в прямих витратах. 

 

3. Чи можна фінансувати збільшення вартості матеріальних ресурсів за 

рахунок зменшення обсягів робіт? 

Згідно із п. 6.3.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) встановлюється 

відкритим і може уточнюватися протягом всього строку будівництва. Порядок 

уточнення динамічної договірної ціни необхідно обумовлювати в договорі підряду - 

юридичному документі, обов‘язковому для виконання сторонами, які його підписали. 
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В тому числі, в договорі підряду уточнюється питання щодо можливого збільшення 

вартості матеріальних ресурсів. 

При динамічній договірній ціні збільшення вартості матеріально-технічних 

ресурсів може відшкодовуватись замовником за рахунок коштів на покриття ризику, 

на покриття додаткових витрат, пов‘язаних з інфляційними процесами, або за рахунок 

економії отриманої за іншими складовими витрат без зменшення обсягу робіт.  

Відповідно до частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» 

обсяги робіт є істотною умовою договору про закупівлю, тому у випадку їх 

зменшення, необхідно внести зміни до договору та відкоригувати договірну ціну 

відповідно до зменшених обсягів робіт. При цьому, доцільність коригування 

проектної документації визначається замовником з урахуванням вимог законодавства. 

Враховуючи вищенаведене, та відповідно до п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1 

взаєморозрахунки за виконані роботи при динамічній договірній ціні здійснюється 

виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів. Тому, 

виходячи з діючого порядку ціноутворення та умов укладення та виконання договорів 

підряду компенсація підряднику збільшення вартості ресурсів за рахунок зменшення 

обсягу виконаних робіт суперечить законодавству. 

Беручи до уваги вищенаведене очевидно, що систематичний аналіз проблемних 

питань в дорожньому господарстві сприятиме достовірному визначенню вартості 

дорожніх робіт із нового будівництва, реконструкції, капітального й поточного 

ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на всіх етапах 

формування ціни, поліпшенню діяльності проектних та підрядних організацій, а 

також замовників, на які покладені питання кошторисного ціноутворення. 
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Ціноутворення у будівництві має свої характерні особливості і є складнішим за 

звичайне формування ціни. Це обумовлено не стільки тим, що здійснення 

будівельних проектів потребує значних капітальних вкладень, скільки довго-

тривалістю проектного циклу, складністю створюваних об‘єктів, виконанням робіт на 

специфічній земельній ділянці і «під відкритим небом» тощо (а відповідно, і 

особливими ризиками). Весь тягар негараздів (інфляція, несприятлива погода, 

затримки, помилки, коригування проекту тощо), який в тій чи іншій мірі, але 

обов‘язково вплине на вартість будівництва впродовж виконання проекту, є 

об‘єктивною проблемою. І більше того – чим більш інноваційним і масштабним є 

проект, тим більш значущою є зазначена проблема.  

Традиційна стратегія контрактного вирішення цієї проблеми полягає в 

наступному. Логіка тут проста – об‘єкт потрібен Замовникові, а отже, саме він і має 




