
Додаток 1 
до Методики
(пункт 2.3)

ФОРМА ВІДОМОСТІ ОБСЯГІВ РОБІТ (BOQ) 
“ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BOQ)”

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг*:
____________________________________________________

Кодовий
номер**

Назва (короткий
опис)

Одиниця
виміру

Обсяг Вартість за 
одиницю, грн.

Загальна
вартість, грн.

* Заповнюється в разі прийняття Замовником рішення про складання відомості обсягів робіт відповідно до   міжнародної 
системи вимірювання дорожніх робіт та послуг
**Під кодовим номером слід розуміти кодовий номер дорожніх робіт чи послуг згідно з класифікацією дорожніх робіт та 
послуг або відповідною міжнародною системою вимірювання дорожніх робіт та послуг

____________________________________



Додаток 2 
до Методики
(пункт 3.10)

ФОРМА ДЕФЕКТНОГО АКТА

           «ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
__________________________
«___»  _____________  20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на виконання робіт/надання послуг 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(найменування автомобільної дороги, об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі ______________________________________________________
________________________________________________________________________

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ 
з/п

Найменування дорожніх робіт та послуг і 
витрат

Одиниця 
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5

Склав ________________________________________________
                                              (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив ________________________________________________
                                              (посада, підпис, ініціали, прізвище)

____________________________________



Додаток 3 
до Методики
(пункт 3.11)

ФОРМА 
локального кошторису на дорожні роботи та послуги

________________________________
 (найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №
на _____________________________________________________________________

 (найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об’єкта інженерно-транспортної 
інфраструктури)

Основа:   Кошторисна вартість _____________тис. грн
креслення (специфікації) № ______   Кошторисна трудомісткість ________тис. люд. год
   Кошторисна заробітна плата _______тис. грн

  Середній розряд робіт ___________ розряд
Складений за поточними цінами станом на « ___ » _______________ 20__ р. 

Вартість 
одиниці, грн Загальна вартість, грн

Витрати праці 
робітників, люд. 
год, не зайнятих 
обслуговування

м машин

Всьог
о

Експлу
атації 

машин

Експлуа-
тації 

машин

тих, що 
обслуговують 

машини

№ 
з/
п

Обґрунту
-вання 
(шифр 
норми)

Найменування 
робіт і витрат 

Одини
ця 

виміру

Кіль
-

кіст
ь

заробі
т-ної 
плати

зокрема 
за-

робітно
ї плати

Всьог
о

заробіт
ної 

плати зокрема 
заробітн
ої плати

на 
одиниц

ю
всьог

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати
зокрема:
вартість матеріалів, виробів і комплектів
всього заробітна плата
Загальновиробничі витрати
Всього за кошторисом
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

Склав  ____________________________________________________________________
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив  _____________________________________________________________________
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

____________________________________



Додаток 4 
до Методики
(пункт 3.11)

ФОРМА
локального кошторису на придбання обладнання

____________________________
 (найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на придбання обладнання №
_________________________________________________________________________

(вид обладнання, найменування лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо Кошторисна вартість тис. грн

Складений за поточними цінами станом на « » 20 р.

№ 
з/п
.

Документ, що
обґрунтовує 

ціну

Найменування і
характеристика 

обладнання

Одиниця 
виміру Кількість

Вартість 
одиниці, грн

Загальна 
вартість, грн

1 2 3 4 5 6 7

Разом  

Транспортні та заготівельно-складські витрати  

Всього за кошторисом 

Склав  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

____________________________________



Додаток 5 
до Методики
(пункт 3.11)

ФОРМА
локального кошторису на пусконалагоджувальні роботи

____________________________
 (найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи №
на  

(найменування робіт та витрат, найменування лінійного об’єкта інженерно-транспортної 
інфраструктури)

Кошторисна вартість тис. грн 
Кошторисна трудомісткість тис. люд. год 
Кошторисна заробітна плата тис. грн

Складений за поточними цінами станом на «___» _____________ 20__ р.
Витрати праці 
пусконалагод-

жувального 
персоналу,
люд. год

№ 
з/п

Обґрунтуванн
я (шифр 
норм)

Найменування 
робіт і витрат

Одиниця 
виміру Кількість

Вартість 
одиниці, 

грн

Загальна 
вартість, 

грн
на 

одиниц
ю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом прямі витрати
зокрема:
заробітна плата
Загальновиробничі витрати
Всього за кошторисом
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

 Склав _____________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

____________________________________



Додаток 6 
до Методики
(пункт 3.19)

ФОРМА
відомості ресурсів до локального кошторису

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ
зокрема:№ 

з/
п

Шифр 
ресурсу

Найменування Оди
ниця 
вимі
ру

Кількі
сть

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн

відпускна 
ціна, грн

транспортн
а складова, 

грн 

заготівельн
о-складські 

витрати, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Витрати труда 

 1 + Витрати праці робітників-
будівельників 

люд. 
год + + – – –

 2 – Середній розряд робіт, що 
виконуються робітниками-
будівельниками

розр
яд + – – – –

 3 + Витрати праці робітників-
монтажників

люд. 
год + + – – –

 4 – Середній розряд робіт, що 
виконуються робітниками-
монтажниками

розр
яд + – – – –

5 + Витрати праці робітників, 
зайнятих на керуванні та 
обслуговуванні машин

люд. 
год + + – – –

6 – Середній розряд ланки 
робітників, зайнятих на 
керуванні та обслуговуванні 
машин

розр
яд + – – – –

7 + Витрати праці робітників, 
зайнятих на керуванні та 
обслуговуванні автотранспорту 
під час перевезення ґрунту і 
будівельного сміття

люд. 
год + + – – –

8 + Витрати праці пусконала-
годжувального персоналу

люд. 
год + + – – –

Разом кошторисна трудомісткість люд. 
год + – – – –

Середній розряд робіт за кошторисом розр
яд + – – – –

ІІ. Дорожні машини та механізми
 + + Дорожні машини та механізми маш.

год + + – – –

 + + Перевезення ґрунту, 
будівельного сміття т + + – – –

ІІІ. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти
+ + Дорожньо-будівельні матеріали, 

вироби та комплекти + + +* + + +

Поточні ціни матеріальних ресурсів, прийняті станом на ______________

Склав ________________________________________________________
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив _____________________________________________________
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
________________________
 * Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб’єктний склад

____________________________________



Додаток 7 
до Методики
(пункт 3.21)

ФОРМА
об’єктного кошторису

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № _________
на ___________________________________________________________

 (найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість ______________________тис. грн
Кошторисна трудомісткість ________________ тис. люд. год
Кошторисна заробітна плата ________________тис. грн
Вимірник одиничної вартості ___________________

Складений за поточними цінами станом на «___» __________ 20__ р.
Кошторисна вартість, тис. грн№ 

з/
п

Номери 
кошторисів 

і кошто-
рисних 

розрахункі
в

Найменування робіт і 
витрат дорожніх 

робіт та 
послуг

обладнанн
я

всього
Кошторисн

а трудо-
місткість, 
тис. люд. 

год

Кошторисн
а заробітна 

плата, 
тис. грн

Показник
и 

одинично
ї вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    

Головний інженер проєкту _______________________________________
(Головний архітектор проєкту)  [підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник ________________ відділу ________________________________________
  (найменування)  [підпис (ініціали, прізвище)]
Склав ____________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив ____________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

____________________________________



Додаток 8 
до Методики
(пункт 3.22)

ФОРМА 
відомості ресурсів до об’єктного кошторису

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ОБ’ЄКТНОГО КОШТОРИСУ
зокрема:

№ 
з/
п

Шифр 
ресурсу

Найменування  
Одиниц

я    
виміру

Кіль
кість

Поточна 
ціна за 

одиницю
,грн

відпус
кна 

ціна, 
грн

транспорт
-на 

складова, 
грн

заготівельн
о-складські 

витрати, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Витрати труда 

 1 + Витрати праці робітників-
будівельників 

люд. 
год + + – – –

 2 – Середній розряд робіт, що 
виконуються робітниками-
будівельниками

розряд + – – – –

 3 + Витрати праці робітників-
монтажників

люд. 
год + + – – –

 4 – Середній розряд робіт, що 
виконуються робітниками-
монтажниками

розряд + – – – –

5 + Витрати праці робітників, зайнятих 
на керуванні та обслуговуванні 
машин

люд. 
год + + – – –

6 – Середній розряд ланки робітників, 
зайнятих на керуванні та 
обслуговуванні машин

розряд + – – – –

7 + Витрати праці робітників, зайнятих 
на керуванні та обслуговуванні 
автотранспорту під час перевезення 
ґрунту і будівельного сміття

люд. 
год + + – – –

8 + Витрати праці пусконала-
годжувального персоналу

люд. 
год + + – – –

Разом загальна кошторисна трудомісткість люд. 
год + – – – –

Середній розряд робіт розряд + – – – –

ІІ. Дорожні машини та механізми
 + + Дорожні машини та механізми маш. 

год + + – – –

 + + Перевезення ґрунту, будівельного 
сміття т + + – – –

ІІІ. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти
+ + Дорожньо-будівельні матеріали, 

вироби та комплекти + + +* + + +

Поточні ціни матеріальних ресурсів, прийняті станом на ______________
Склав _____________________________________________________
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив _____________________________________________________  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
_______________________

 * Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб’єктний склад

____________________________________



Додаток 9 
до Методики
(пункт 3.23)

ВИМОГИ ДО БАЗИ ДАНИХ ОБ’ЄКТІВ-АНАЛОГІВ ТА ЇЇ ПРИМІРНА 
СТРУКТУРА

1.База даних об’єктів-аналогів (БОА) має виконувати такі головні 
функції:

забезпечувати механізм збору та обробки інформації про об’єкти 
будівництва та наповнення банку даних новими об’єктами;

відображати уніфіковану систему показників, що описують техніко-
економічні параметри автомобільних доріг і споруд на них та їхні вартісні 
показники.

2. БОА має забезпечувати:
ведення бази даних запроєктованих та побудованих об’єктів дорожніх 

робіт та послуг з вартісними та технічними показниками;
фільтрацію об’єктів-аналогів за зазначеними параметрами;
пошук об’єктів-аналогів за зазначеними параметрами;
оцінку вартості дорожніх робіт та послуг на підставі вартісних показників 

об’єктів-аналогів автомобільних доріг та транспортних споруд;
можливість отримання друкованої інформації про об’єкти-аналоги, що 

зберігаються в банку даних;
розподілення рівнів доступу отримання інформації та роботи із системою;
створення та редагування довідникової інформації, необхідної для 

внесення даних за об’єктами-аналогами.

3. Функціонал БОА, де знаходяться перелік об’єктів, має містити 
інформацію щодо:

назви автомобільної дороги, її значення, протяжність, область, через яку 
проходить автомобільна дорога, загальна вартість та дата, станом на яку 
складалася кошторисна частина проєктної документації;

основних параметрів автомобільної дороги або транспортної споруди;
місцезнаходження автомобільної дороги або транспортної споруди;
вартісних показників автомобільної дороги або транспортної споруди 

(загальна вартість робіт, яка розподілена за главами зведеного кошторисного 
розрахунку; вартість, зазначена в договірній ціні).

4. БОА має забезпечувати пошук та підбір об’єктів-аналогів 
автомобільних доріг за наступними параметрами:

назва об’єкта;
місцезнаходження (область);
вид дорожніх робіт та послуг (нове будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт, поточний ремонт, експлуатаційне утримання);
протяжність;
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категорія складності (I, II, III, IV, V) або клас наслідків (відповідальності) 
(СС1, СС2, СС3);

тип покриття дороги;
інтенсивність руху (авто/добу);
наявність транспортних споруд (мости, труби, галереї, кількість 

комунікацій, кількість АСУРСП, зупинки, з’їзди);
статус об’єкта (запроєктований, запроєктований/ведуться роботи, 

введений в експлуатацію);
значення автомобільної дороги (державного значення – міжнародні, 

національні, регіональні, територіальні; місцевого значення – обласні, районні);
категорія автомобільної дороги (Iа, Iб, II, III, IV, V);
кількість смуг руху (2,3,4,6);
матеріал верхнього шару покриття;
умови будівництва (тип місцевості – рівнинна, горбиста, гірська);
кількісні параметри (розв’язки, надземні та підземні переходи, тунелі, 

підпірні стінки, лотки, кількість освітлення, шумозахисні екрани, примикання, 
скотопрогони);

дорожньо-кліматична зона.

5. БОА має забезпечувати пошук та підбір об’єктів-аналогів 
транспортних споруд за наступними параметрами:

назва об’єкта;
загальні дані про транспортну споруду (тип мосту, призначення мосту, 

висота проїзду, висота опор, приведений прогін, довжина найбільшого прогону, 
протяжність, матеріал прогонової будови, кількість освітлення, кількість 
комунікацій);

інформація про підпірні стінки (наявність та призначення підпірних 
стінок, довжина та висота підпірних стінок, матеріал та кількість підпірних 
стінок);

інформація про тунелі (кількість та довжина тунелів);
інформація про сходи (кількість та довжина сходів);
інформація про галереї (кількість та довжина галерей).

6. Алгоритм функціонування БОА має складатись з наступних 
етапів:

6.1. Уведення необхідних атрибутів (параметрів) про запланований до 
реалізації проєкт (наприклад, протяжність, категорія дороги, тип покриття тощо). 
За цими даними має відбуватись пошук об’єкта-аналога в банку даних.

6.2.Фільтрація інформації в базі та пошук необхідного об’єкта-аналога 
відповідно до введених параметрів. Структура банку даних має бути 
структурована таким способом, щоб дозволяти підібрати та порівняти об’єкти, 
використовуючи зручний фільтр. Точність такого результату буде залежати від 
кількості об’єктів-аналогів, схожих за параметрами.

6.3. Отримання інформації щодо наявності в базі об’єкта-аналога.

____________________________________



Додаток 10 
до Методики
(пункт 3.26)

ФОРМА
зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та 

послуг

______________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
Зведений кошторисний розрахунок у сумі ____________________ тис. грн
Зокрема зворотних сум ________________________________ тис. грн
_________________________________________________________________________

(посилання на документ про затвердження)
« ___ » _______________ 20___ р.

 ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ № ___

_________________________________________________________________________
(найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Складений за поточними цінами станом на « ___ » ____________ 20___ р.

Кошторисна вартість, тис. грн

№
з/п.

Номери
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав і витрат дорожніх 
робіт та 
послуг

обладнання інши
х 

витра
т

загальн
а 

вартіст
ь 

1 2 3 4 5 6 7

Разом за главами 1–12 + + + +
Кошторисний прибуток (П) + – – +
Кошти на покриття адміністративних 
витрат підрядних організацій (АВ) – – + +

Кошти на покриття ризиків усіх 
учасників дорожніх робіт та послуг (Р) + + + +

Кошти на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами 
(І)

+ + – +

Разом (гл. 1–12 + П + АВ + Р + І) + + + +
Податки, збори, обов’язкові платежі, 
встановлені чинним законодавством і не 
враховані складовими вартості 
(без ПДВ)

– – + +

Разом + + + +



2

Продовження додатка 10

1 2 3 4 5 6 7
Податок на додану вартість – – + +
Всього за зведеним кошторисним 
розрахунком + + + +

Зворотні суми – – – +

Керівник проєктної організації
__________________________________________

[підпис (ініціали, прізвище)]
Головний інженер проєкту __________________________________________
(Головний архітектор проєкту) [підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник __________________ відділу __________________________________________
 (найменування)  [підпис (ініціали, прізвище)]

Примітка. Загальна кошторисна вартість, указана в графі 7, складається з кошторисної вартості 
дорожніх робіт та послуг, обладнання та інших витрат (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6).
Умовні позначення:

« + » – заповнюється;
« – » – не заповнюється.

____________________________________



Додаток 11 
до Методики
(пункт 3.26)

ПРИБЛИЗНА НОМЕНКЛАТУРА* 
зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 

дорожніх робіт та послуг
Кошторисна вартість, тис. грн№ 

з/
п

Номери 
кошторисів 

та 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав і витрат

дорожні
х робіт 

та 
послуг

обладнання інши
х 

витра
т

загаль
на 

вартіст
ь

1 2 3 4 5 6 7
 Глава 1. Підготовка території 

1 № 
кошторисног
о документа

Набуття прав на земельну ділянку, виготовлення 
необхідної землевпорядної документації, 
отримання вихідних даних – – + +

2 Те саме Створення геодезичної мережі (опорна 
геодезична мережа та зовнішня розмічувальна 
мережа, червоні лінії, будівельна сітка) – – + +

3 ––»–– Витрати на знесення (перенесення) будинків, 
споруд, перенесення інженерних мереж, 
видалення зелених насаджень та посівів, що 
знаходяться на території виконання дорожніх 
робіт/надання послуг + – – +

4 ––»–– Компенсація власникам вартості будівель, 
споруд, знесених зелених насаджень та посівів, 
що підлягають знесенню – – + +

5 ––»–– Зняття та складування родючого шару ґрунту + – – +
6 ––»–– Осушування території, протизсувні заходи, 

зведення протипаводкових та протисельових 
споруд, нагірних канав, підсипання та 
намивання ґрунту, інші роботи зі створення 
рельєфу + – – +

7 ––»–– Рекультивація земельних ділянок, наданих у 
тимчасове користування. Плата за використання 
земельної ділянки + – – +

8 ––»–– Плата за земельну ділянку, відведену під 
виконання дорожніх робіт/надання  послуг – – + +

9 ––»–– Плата за тимчасове використання землі поза 
межами ділянки виконання дорожніх 
робіт/надання послуг – – + +

––»–– Разом за главою 1 + – + +
Глава 2. Земляне полотно

10 № 
кошторисног
о документа

Спорудження  та  відновлення  земляного  
полотна; улаштування, відновлення та очищення 
споруд дорожнього водовідведення тощо + + – +
Разом за главою 2 + + – +
Глава 3. Транспортні споруди

11 № 
кошторисног
о документа

Улаштування, підсилення, відновлення та 
поширення мостів, з’їздів з них, пішохідних 
переходів, водопропускних труб, тунелів, 
споруд інженерного захисту та інших 
транспортних споруд + + – +
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Разом за главою 3 + + – +
Глава 4. Дорожній одяг

12 № 
кошторисног
о документа

Улаштування, підсилення, відновлення та 
розширення дорожнього одягу

+ + – +
Разом за главою 4 + + – +
Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та 
автотранспортної служб 

(у разі визначення вартості нового будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного 
ремонтів автомобільних доріг загального 
користування)

13 № 
кошторисног
о документа

Будівлі та споруди дорожньої та 
автотранспортної служб

+ + – +
Глава 5. Експлуатаційне утримання 

(у разі визначення вартості експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального 
користування)

14 № 
кошторисног
о документа

Найменування робіт з експлуатаційного 
утримання

+ + – +
Разом за главою 5 + + – +
Глава 6. Пересічення та примикання

15 № 
кошторисног
о документа

Улаштування, підсилення, відновлення або 
розширення пересічень та примикань 

+ + – +
Разом за главою 6 + + – +
Глава 7. Облаштування та обстановка дороги

16 № 
кошторисног
о документа

Улаштування, відновлення та заміна технічних 
засобів організації дорожнього руху

+ + – +
Разом за главою 7 + – – +
Разом за главами 1–7 + + + +
Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди

17 № 
кошторисног
о документа

Кошти на зведення та розбирання тимчасових 
будівель і споруд виробничого та допоміжного 
призначення, передбачених проєктом (робочим 
проєктом) + – – +
Разом за главою 8 + – – +
Разом за главами 1–8

+ + + +
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати

18 № 
кошторисног
о документа

Кошти на виконання дорожніх робіт/надання  
послуг у зимовий період

+ – – +
19 ––»–– Кошти на виконання дорожніх робіт/надання  

послуг у літній період + – – +
20 ––»–– Додаткові витрати під час виконання дорожніх 

робіт/надання  послуг у складних гірських 
умовах + – – +

21 ––»–– Кошти на доплати працівникам у зв’язку із 
втратами часу на проїзд від місця розташування 
підрядної організації (збірного пункту) до 
об’єкта дорожніх робіт та послуг і назад – – + +
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22 ––»–– Кошти на організацію робіт вахтовим методом,
Всього – – + +
зокрема:
– утримання вахтового селища – – + +
– оплата праці додаткових майстрів та інших інженерно-
технічних працівників – – + +
– виплата встановлених компенсацій у зв’язку з 
понаднормативною щоденною тривалістю робіт – – + +
– виплата надбавок за вахтовий метод роботи, зокрема 
за час перебування у дорозі – – + +
– вартість проїзду працівників до місця роботи і назад 
до місця проживання – – + +

23 ––»–– Кошти на розроблення автоматизованих систем 
управління та контролю руху, розроблення розрахунків 
витрат ресурсів – – + +

24 ––»–– Кошти на перевезення працівників підрядних 
організацій автомобільним транспортом – – + +

25 ––»–– Кошти на відрядження працівників підрядних 
організацій на об’єкт виконання дорожніх робіт/надання 
послуг – – + +

26 ––»–– Кошти на відшкодування за користування надрами – – + +
27 ––»–– Кошти на технологічний зв’язок (на які відсутні 

розрахунки витрат ресурсів), мобільний зв’язок, 
експлуатацію систем управління та контролю за рухом, 
моніторингових систем – – + +

28 ––»–– Кошти на організацію цілодобового чергування 
працівників, що не внесені до складу виробничих 
бригад – – + +

29 ––»–– Кошти на здійснення науково-технічного супроводу – – + +
30 ––»–– Кошти на сплату відсотків за користування кредитами 

банків та компенсацію витрат на надання банками 
фінансових гарантій – – + +

31 ––»–– Кошти на виконання робіт, пов’язаних з випробуванням 
паль під час виконання дорожніх робіт + – – +

32 ––»–– Кошти на проведення геологорозвідувальних робіт + – – +
33 ––»–– Кошти на організацію для працівників підрядних 

організацій спеціальних маршрутів міського 
пасажирського транспорту – – + +

34 ––»–– Кошти на виконання науково-дослідних, 
експериментальних або дослідницьких робіт та кошти 
на забезпечення функціонування інформаційно-
аналітичних систем для прийняття в проєктній 
документації технічних рішень – – + +

35 ––»–– Кошти на розроблення проєктів виконання 
робіт/надання послуг на складні види робіт, які 
визначені у ПОБ (для експлуатаційного утримання за 
даними замовника) – – + +

36 ––»–– Кошти на проведення геодезичного моніторингу за 
розвитком деформацій (на об’єктах, де не провадиться 
науково-технічний супровід) – – + +

37 ––»–– Кошти на перебазування підрядних організацій або їхніх 
структурних виробничих підрозділів – – + +

38 ––»–– Кошти на виконання дослідно-конструкторських робіт 
щодо створення автоматизованих систем управління 
технологічними процесами, агрегатами та 
виробництвами (не забезпеченими у складі комплекту 
поставки устаткування такими системами), зокрема 
розроблення програмного забезпечення конкретних 
систем для виробничих підприємств, що заново 
будуються та реконструюються – – + +
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39 ––»–– Кошти на боротьбу із силікозом, радіоактивністю 

тощо – – + +
Разом за главою 9
Разом за главами 1–9 + + + +
Глава 10. Утримання служби замовника та 
інжинірінгові послуги

40 № 
кошторисног
о документа

Кошти на утримання служби замовника

– – + +
41 ––»–– Кошти на здійснення технічного нагляду – – + +
42 ––»–– Кошти на надання  послуг  інженера – консультанта – – + +
43 ––»–– Кошти на проведення процедури закупівлі – – + +
44 ––»–– Кошти на формування страхового фонду 

документації – – + +
45 ––»–– Кошти на оплату послуг, пов’язаних з підготовкою 

до виконання дорожніх робіт/надання  послуг, їх 
здійсненням та введенням об’єктів в експлуатацію ( 
зокрема кошти на оплату послуг, пов’язаних з 
приєднанням об’єкта дорожніх робіт та послуг до 
наявних інженерних мереж) – – + +

46 ––»–– Кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з 
наданням висновку з оцінки впливу на довкілля – – + +
Разом за главою 10 – – + +
Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

47 № 
кошторисног
о документа

Підготовка експлуатаційних кадрів

– – + +
Разом за главою 11 – – + +
Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, 
експертиза та авторський нагляд

48 № 
кошторисног
о документа

Вартість проєктно-вишукувальних робіт

– – + +
49 ––»–– Вартість експертизи проєктної документації – – + +
50 ––»–– Кошти на здійснення авторського нагляду – – + +
51 ––»–– Кошти на проведення робіт, пов’язаних з 

випробуванням паль, що виконуються проєктними 
та вишукувальними організаціями – – + +

52 ––»–– Кошти на проведення аудиту безпеки 
автомобільних доріг – – + +

53 ––»–– Кошти на проведення транспортного моделювання 
для оцінки ефективності проєктних рішень щодо 
дорожньої інфраструктури (за необхідності) – – + +

54 ––»–– Інші витрати – – + +
––»–– Разом за главою 12 – – + +

Разом за главами 1–12 + + + +
Кошторисний прибуток (П) + – – +
Кошти на покриття адміністративних витрат 
підрядних організацій (АВ) – – + +
Кошти на покриття ризиків усіх учасників 
дорожніх робіт та послуг (Р) + + + +
Кошти на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами (І) + + + +
Разом (гл. 1–12+П+АВ+Р+І) + + + +
Податки, збори, обов’язкові платежі, 
встановлені чинним законодавством і не 
враховані складовими вартості (без ПДВ) – – + +
Разом + + + +
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Податок на додану вартість – – + +
Всього за зведеним кошторисним 
розрахунком + + + +
Зворотні суми – – – +

Примітка 1. Найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 
будівництва, а також найменування, кількість і порядок розташування граф у ньому та у формах іншої 
кошторисної документації можуть бути уточнені.

____________________________________



Додаток 12 
до Методики
(пункт 3.32)

ПЕРЕЛІК
робіт і витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд

1. Тимчасове пристосування заново збудованих та наявних постійних будівель і споруд для 
виробничих потреб (зокрема наявних виробничих майстерень, гаражів), відновлення і ремонт 
їх після закінчення використання.
2. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель та споруд для 
обслуговування працівників дорожніх робіт та послуг, відновлення і ремонт їх після 
закінчення використання.
3. Тимчасові споруди, пов’язані з протипожежними заходами й охороною на території 
виконання дорожніх робіт/надання послуг.
4. Улаштування і розбирання мереж зв’язку і тимчасових комунікацій для забезпечення 
електроенергією, водою, теплом тощо на об’єкті виконання дорожніх робіт/надання послуг від 
розподільних пристроїв до окремих об’єктів.
5. Витрати на огородження місць виконання дорожніх робіт/надання послуг тимчасовими 
дорожніми знаками, переносними огороджувальними бар’єрами, направляючими віхами та 
конусами (якщо це не передбачено в розрахунках витрат ресурсів).
6. Витрати на утримання тимчасових виробничих лабораторій, що входять до складу 
організацій, що виконують дорожні роботи та послуги та їхніх структурних підрозділів, 
витрати на відновлення приміщень, устаткування, інвентарю тимчасових лабораторій, вартість 
витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд 
тощо.
7. Консервація і розконсервування устаткування та механізмів, що використовуються сезонно.
8. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 
титульних тимчасових будівель і споруд (дорожньо-ремонтні пункти, майданчики біля 
причалу, приколійні майданчики тощо).
9. Будівлі та облаштування в тимчасових кар’єрах, влаштування під’їзних доріг до 
тимчасових кар’єрів з розробки ґрунтів.
10. Витрати на пристосування, збирання, розбирання тимчасових каменедробильно-
сортувальних установок, установок для приготування ґрунтів, оброблених органічними і 
неорганічними в’яжучими, тимчасових цементобетонних і асфальтобетонних заводів для 
приготування цементобетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо.
11. Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, 
зокрема з’єднувальних ділянок між притрасовою дорогою та лінійною спорудою («вуса»), що 
будується, і проїздів на об’єкті виконання дорожніх робіт/надання послуг, зі штучними 
спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів.
12. Тимчасові контори структурних одиниць підрядних організацій.
13. Тимчасові матеріально-технічні склади на майданчику виконання дорожніх 
робіт/надання послуг закриті (опалювальні та неопалювальні) і відкриті для матеріалів, 
виробів, конструкцій і устаткування та утримання сторожової охорони на них, крім комор 
виконробів і майстрів, складських приміщень та навісів при об’єктах дорожніх робіт та 
послуг.
14. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські 
тощо) і кузні.
15. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи тощо) для матеріалів, виробів, 
конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.
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16. Витрати на закриття доріг (будівництво та утримання тимчасових об’їздів, тимчасових 
приміщень пропускних пунктів, шлагбаумів та огорож, тимчасових вагових).
17. Оренда і пристосування наявних приміщень з наступною ліквідацією облаштувань.
18. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, житлових і 
збірно-розбірних мобільних будівель і споруд до місця виконання дорожніх робіт/надання 
послуг і на склад.
19. Нанесення тимчасової розмітки.
20. * Витрати на виконання заходів з охорони праці, санітарно-гігієнічних та спеціальних 
вимог, передбачених правилами виконання дорожніх робіт та послуг, або законодавством на 
титульних тимчасових будівлях і спорудах (дорожньо-ремонтні пункти, майданчики біля 
причалу, приколійні майданчики тощо).
21. * Утримання, ремонт та розвиток виробничих баз відокремлених структурних 
підрозділів підрядних організацій, зокрема адміністративних будівель виробничого 
призначення.
22. * Відновлення дорожньо-ремонтних пунктів, баз піску, інших фондів виробничого 
призначення (база АБЗ, бітумні бази, склади протиожиледних матеріалів, цехи для 
виробництва залізобетонних виробів, майданчики біля причалу, приколійний майданчик 
тощо), що використовуються під час виконання робіт на автомобільних дорогах загального 
користування.

Примітка. Пункти 20, 21 та 22 застосовуються у разі визначенні вартості послуг з 
експлуатаційного утримання.

____________________________________



Додаток 13 
до  Методики
(пункт 3.32)

ПЕРЕЛІК
робіт і витрат, кошти на які належать до нетитульних тимчасових будівель і 

споруд

До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя та обладнання 
належать такі: приоб’єктні контори і комори виконробів і майстрів, кубові, 
настили, стрем'янки, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі під час 
розпланування, пристрої з техніки безпеки, інвентарні уніфіковані засоби 
підмощування типу колисок, вишок, інвентарних майданчиків, помостів тощо; 
паркани й огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні 
козирки, захистки під час виконання буропідривних робіт.

____________________________________



Додаток 14 
до Методики 
(пункт 3.36)

ФОРМА
відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 

дорожніх робіт та послуг

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ 
ОБ’ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ

зокрема:
№ 
з/
п

Шифр 
ресурс

у

Найменування Одини-
ця 

виміру

Кіл
ь-

кіст
ь

Поточн
а ціна 

за 
одиниц
ю, грн

відпускн
а ціна, 

грн

транспор
тна 

складова, 
грн

заготівель
но-

складські 
витрати, 

грн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

І. Витрати труда 
 1 + Витрати праці робітників-

будівельників 
люд. 
год + + – – –

 2 – Середній розряд робіт, що 
виконуються робітниками-
будівельниками

розряд + – – – –

 3 + Витрати праці робітників-
монтажників

люд. 
год + + – – –

 4 – Середній розряд робіт, що 
виконуються робітниками-
монтажниками

розряд + – – – –

5 + Витрати праці робітників, 
зайнятих на керуванні та 
обслуговуванні машин

люд. 
год + + – – –

6 – Середній розряд ланки 
робітників, зайнятих на 
керуванні та обслуговуванні 
машин

розряд + – – – –

7 + Витрати праці робітників, 
зайнятих на керуванні та 
обслуговуванні автотранспорту 
під час перевезення ґрунту і 
будівельного сміття

люд. 
год + + – – –

8 + Витрати труда 
пусконалагоджувального 
персоналу

люд. 
год + + – – –

9 – Витрати праці робітників, 
заробітна плата яких 
враховується в складі: 

9.
1

+ коштів на зведення та 
розбирання тимчасових будівель 
і споруд

люд. 
год + – – – –

коштів на виконання дорожніх 
робіт та послуг:

9.
2

+ у зимовий період люд. 
год + – – – –

9.
3

+ у літній період люд. 
год + – – – –

Разом загальна кошторисна трудо-
місткість

люд. 
год + – – – –

Середній розряд робіт розряд + – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ІІ. Дорожні машини та механізми
 + + Дорожні машини та механізми маш. 

год + + – – –

 + + Перевезення ґрунту, 
будівельного сміття т + + – – –

ІІІ. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти
+ + Дорожньо-будівельні матеріали, 

вироби та комплекти + + +* + + +

Поточні ціни матеріальних ресурсів, прийняті станом на ___________________

Склав  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив  

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб’єктний склад.

____________________________________



Додаток 15 
до Методики
(пункт 3.37)

ФОРМА
зведення витрат об’єкта дорожніх робіт та послуг

______________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)

Затверджено
Зведення витрат у сумі тис. грн. Зокрема зворотних 
сум тис. грн

_________________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)

« » 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

_________________________________________________________________________
(найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено за поточними цінами станом на « » 20 р
.

Найменування витрат 1 черга 2 черга Всього
1 2 3 4

Кошторисна вартість,
тис. грн, + + +
зокрема:
– дорожніх робіт та 
послуг

+ + +

– обладнання + + +
– інших витрат + + +

зворотні суми + + +

Керівник проєктної організації  
[підпис (ініціали, прізвище)]
Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту) [підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу  
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

____________________________________



Додаток 16
до Методики
(пункт 3.38)

ФОРМА ВІДОМОСТІ
кошторисної вартості об’єктів дорожніх робіт та послуг, що входять до пускових 

комплексів

____________________________________________________
(найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ, ЩО 
ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Кошторисна вартість за пусковими комплексами,  тис. грнЗагальна кошторисна 
вартість за  зведеним 

кошторисним розрахунком, 
тис. грн

1й пусковий комплекс 2й пусковий комплекс

зокрема зокрема зокрема
9,

Номери 
кошто-
рисів та 
кошто-
рисних 
розра-
хунків

Найменування глав, 
об’єктів та витрат за 

зведеним 
кошторисним 
розрахунком

В
с
ь
о
г
о

дорож
ніх 

робіт 
та 

послу
г

облад
нання

інш
их 

витр
ат

В
с
ь
о
г
о

дорожн
іх робіт 

та 
послуг

облад
нання

інш
их 

витр
ат

В
с
ь
о
г
о

дорожн
іх робіт 

та 
послуг

облад
нання

інших 
витра

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 13 14 15

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
Разом за главами 
1–12 + + + + + + + + + + + +
Кошторисний 
прибуток (П) + + – – + + – – + + – –
Кошти на покриття 
адміністративних 
витрат підрядних 
організацій (АВ) + – – + + – – + + – – +
Кошти на покриття 
ризиків всіх 
учасників дорожніх 
робіт та послуг (Р) + + + + + + + + + + + +
Кошти на покриття 
додаткових витрат, 
пов’язаних з 
інфляційними 
процесами (І) + + + + + + + + + + + +
Разом (гл. 1–
12+П+АВ+Р+І) + + + + + + + + + + + +
Податки, збори, 
обов’язкові 
платежі, 
встановлені 
чинним 
законодавством і 
не враховані 
складовими 
вартості (без ПДВ) + – – + + – – + + – – +
Разом + + + + + + + + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Податок на 
додану вартість + – – + + – – + + – – +
Всього + + + + + + + + + + + +
Зворотні суми + – – – + – – – + – – –

Головний інженер проєкту генеральної проєктної
організації  
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу  
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

____________________________________



Додаток 17 
до Методики
(пункт 4.5)

МІЖРОЗРЯДНІ КОЕФІЦІЄНТИ
за розрядами робіт у дорожньому господарстві

Розряд робіт, що 
виконуються

Коефіцієнт Розряд робіт, що 
виконуються

Коефіцієнт Розряд робіт, що 
виконуються

Коефіцієнт

1 1 3,4 1,247 5,8 1,746
1,1 1,008 3,5 1,263 5,9 1,772
1,2 1,016 3,6 1,278 6 1,797
1,3 1,024 3,7 1,293 6,1 1,825
1,4 1,032 3,8 1,308 6,2 1,853
1,5 1,04 3,9 1,324 6,3 1,88
1,6 1,048 4 1,339 6,4 1,908
1,7 1,056 4,1 1,359 6,5 1,936
1,8 1,064 4,2 1,38 6,6 1,964
1,9 1,072 4,3 1,4 6,7 1,992
2 1,08 4,4 1,42 6,8 2,019

2,1 1,091 4,5 1,441 6,9 2,047
2,2 1,101 4,6 1,461 7 2,075
2,3 1,112 4,7 1,481 7,1 2,107
2,4 1,122 4,8 1,501 7,2 2,139
2,5 1,133 4,9 1,522 7,3 2,171
2,6 1,144 5 1,542 7,4 2,203
2,7 1,154 5,1 1,568 7,5 2,235
2,8 1,165 5,2 1,593 7,6 2,266
2,9 1,175 5,3 1,619 7,7 2,298
3 1,186 5,4 1,644 7,8 2,33

3,1 1,201 5,5 1,67 7,9 2,362
3,2 1,217 5,6 1,695 8 2,394
3,3 1,232 5,7 1,721

Примітка. Міжрозрядні коефіцієнти розраховані для звичайних умов виконання дорожніх 
робіт/надання послуг. 
У разі, якщо умови виконання дорожніх робіт/надання послуг відрізняються від звичайних, 
міжрозрядні коефіцієнти можуть уточнюватися.

____________________________________



Додаток 18 
до Методики
(пункт 4.6)

КОЕФІЦІЄНТИ 
до вартості людино-години залежно від тривалості робочого тижня та умов 

виконання дорожніх робіт/надання  послуг
1. Коефіцієнт, що враховує відношення тривалості робочого часу на рік за 40-годинного 

робочого тижня до тривалості робочого часу на рік за скороченої тривалості робочого тижня 
(формула 1):

                                                            Кі―трив = П40―год.трив.

Пі―трив.

, (1)

де Кі – трив. � коефіцієнт, що враховує відношення тривалості робочого часу на рік за 
40-годинного робочого тижня до тривалості робочого часу на рік за скороченої тривалості 
робочого тижня;

Пм –40 год трив � норма тривалості робочого часу на відповідний рік за 40-годинного 
робочого тижня згідно з даними центрального органу виконавчої влади з формування та 
забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, 
трудових відносин, соціального захисту соціального обслуговування населення;

Пі –трив. � норма тривалості робочого часу на відповідний рік за скороченої тривалості 
робочого тижня згідно з даними центрального органу виконавчої влади з формування та 
забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, 
трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення.

2. Для розрахунку заробітної плати на будівництві великих мостів (мости довжиною 
понад 100 м та автодорожні мости довжиною менше 100 м, але з прогонами понад 60 м), 
шляхопроводів та естакад довжиною понад 600 м, складність яких обґрунтовується проєктною 
документацією, до вартості людино-години відповідного розряду ланки робітників-будівельників і 
монтажників та ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і 
механізмів за звичайних умов виконання робіт/надання послуг, застосовується коефіцієнт ― 1,62.

Цей коефіцієнт застосовується під час визначення вартості робіт/послуг, 
виконання/надання яких безпосередньо пов’язане із зведенням конструкцій мостів і не 
застосовується під час визначення вартості робіт будівництва допоміжних об’єктів, що можуть 
входити до складу проєктної документації на будівництво мостів, зокрема перенесення наявних 
комунікацій, спорудження тимчасового насипу, спорудження технологічних доріг, виготовлення 
залізобетонних та сталевих комплектів на виробничих базах підрядної організації тощо.

3. Для розрахунку заробітної плати під час виконання робіт з консервації будівель та 
споруд, пошкоджених унаслідок військових дій, природних чи техногенних катастроф, за 
відповідним обґрунтуванням складності їх виконання, замовником може бути прийнято рішення  
щодо застосування до вартості людино-години відповідного розряду ланки робітників-
будівельників і монтажників та ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні 
дорожніх машин і механізмів, які виконуються в звичайних умовах, коефіцієнту 1,4.

____________________________________



Додаток 19 
до Методики
(пункт 4.11)

ВИМОГИ ДО БАЗИ ДАНИХ ЦІН ТА ЇЇ ПРИМІРНА СТРУКТУРА

База даних цін (БДЦ) має містити інформацію за такими розділами:
1. Ціни на матеріальні ресурси для об’єкта дорожніх робіт та послуг.
2. Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та 

механізмів.
3. Заробітна плата.
4. Укрупнені показники вартості.

Розділ щодо цін на матеріальні ресурси для об’єкта дорожніх робіт та 
послуг БДЦ має містити інформацію стосовно:

- переліку матеріальних ресурсів (дорожньо-будівельних матеріалів);
- алгоритму збору інформації (зокрема ціни на матеріальні ресурси мають 

бути виключно за даними підприємств-виробників (постачальників), що 
знаходяться на території України);

- джерел інформації (відкриті вебресурси, комерційні пропозиції 
постачальників, друковані інформаційні довідники тощо);

- методики визначення діапазону цін та середньої ціни (використовується 
вибірка цін на матеріали з рівними якісними характеристиками та умовами 
постачання);

- максимальних, мінімальних та середніх цін на матеріальні ресурси 
(дорожньо-будівельні матеріали), що склалися у розрізі всіх регіонів (областей) за 
звітний місяць, з урахуванням ПДВ та усередненої транспортної складової;

- порядку оприлюднення цін на матеріальні ресурси.

Розділ щодо усереднених показників вартості експлуатації дорожніх 
машин та механізмів БДЦ має містити інформацію стосовно:

- переліку дорожніх машин та механізмів, що наведені в кошторисних 
нормах України, галузевих стандартах;

- джерел інформації (відкриті вебресурси, фактичні дані дорожніх 
підприємств щодо витрат на придбання та експлуатацію дорожніх машин та

- механізмів, комерційні пропозиції постачальників, друковані інформаційні 
довідники тощо);

- складових вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (заробітна 
плата, амортизаційні відрахування, витрати на заміну частин, що швидко 
спрацьовуються, витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на ремонт, 
технічне обслуговування та перебазування дорожніх машин та механізмів, інших 
витрат);

- цін на паливно-мастильні матеріали та рівня заробітної плати, прийнятих 
до розрахунку;
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- методики усереднення показників вартості експлуатації дорожніх машин 
та механізмів, з урахуванням того, що під час розрахунку враховується середній 
рівень заробітної плати, усереднені величини амортизаційних відрахувань для 
всього парку дорожніх машин і механізмів, усереднені витрати на ремонт і 
технічне обслуговування, усереднені витрати на перебазування, усереднені ціни 
на паливно-мастильні матеріали тощо;

- усереднених показників вартості експлуатації дорожніх машин та 
механізмів у цілому по Україні станом на відповідну дату;

- порядку оприлюднення усереднених показників вартості експлуатації 
дорожніх машин та механізмів.

Розділ щодо заробітної плати БДЦ має містити інформацію стосовно:
- алгоритму збору та джерел інформації (відкриті вебресурси, фактичні дані 

дорожніх підприємств щодо заробітної плати, друковані інформаційні довідники 
тощо);

- міжрозрядних коефіцієнтів за розрядами робіт у дорожньому господарстві;
- середньомісячного рівня заробітної плати за розрядом складності робіт 3,8 

у розрахунку на одного штатного працівника в цілому по Україні та у розрізі всіх 
регіонів (областей) станом на відповідну дату;

- порядку оприлюднення розміру заробітної плати.

Розділ щодо укрупнених показників вартості БДЦ має містити 
інформацію стосовно:

- алгоритму збору та джерел інформації (прийнятих на відповідну дату 
розрахунків витрат ресурсів, середньомісячного рівня заробітної плати за 
розрядом складності робіт 3,8, цін на основні матеріальні та технічні ресурси, 
показників кошторисного прибутку, загальновиробничих та адміністративних 
витрат);

- ціни одиниці виміру всіх видів дорожніх робіт та послуг відповідно до  
класифікації дорожніх робіт та послуг або обраної міжнародної системи 
вимірювання обсягів дорожніх робіт та послуг або конструктивного елементу 
станом на певну дату;

- порядку оприлюднення укрупнених показників вартості.
____________________________________



Додаток 20 
до Методики
(пункт 4.12.1)

СЕРЕДНІ ВІДСТАНІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
дорожньо-будівельних матеріалів, грунту, сміття, виробів і комплектів

Місце розташування об’єкта 
дорожніх робіт та послуг

Середня відстань, км

Міста 30

Сільська місцевість, селища міського типу 80

____________________________________



Додаток 21 
до Методики
(пункт 4.20.2)

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
зимового подорожчання вартості дорожніх робіт та послуг

Усереднені кошторисні показники, %
Температурні зониВид робіт

I II
Земляне полотно:
а) освоєння траси і підготовка території 
робіт 0,4 1,2
б) земляне полотно з ґрунтів звичайних   1,8 3,3
в) земляне полотно, з ґрунтів 
дренувальних 0,4 1,0
г) земляне полотно, з ґрунтів скельних  0,2 0,6
д) зведення земляного полотна доріг 
гідромеханізованим способом  1,4 2,8
е) укріплення земляного полотна і 
регуляційних споруд 0,2 0,6
ж) інші штучні споруди  0,7 1,6
Дорожнє покриття: 
и) із збірних залізобетонних плит 0,25 0,4
к) цементобетонне 1,0 1,4
л) асфальтобетонне 0,85 1,2
м) чорне щебеневе 0,8 1,0
н) гравійне або щебеневе 0,3 0,6
Озеленення 0,32 0,81
Будинки та споруди 0,5 0,8
Великі мости 0,68 1,31
Середні та малі мости, мостові 
переходи, естакади, шляхопроводи, 
транспортні розв’язки в різних рівнях, 
підземні та наземні переходи та інші 
транспортні споруди

0,41 0,86

_______________________________________



Додаток 22 
до Методики 
(пункт 4.27)

ПОКАЗНИКИ

для визначення вартості послуг інженера-консультанта 

Етап, на якому 
залучений інженер-

консультант

Функції відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1065

Показник вартості у 
відсотку від 

підсумку глав 1 – 9 
ЗКР

Передпроєктні 
роботи

Консультувати замовника з питань формування 
інвестиційних намірів, розроблення організаційно-
фінансових схем реалізації проєкту, управління ризиками,

0,1 %

проєктування 
(зокрема ТЕО)

Аналізувати:
а) вихідні дані, проєктну документацію та надавати 
замовнику пропозиції щодо кількості стадій проєктування, 
черг будівництва, удосконалення проєктних рішень;
б) проблеми, спори і претензії, що виникають під час 
виконання проєктних робіт, розробляти пропозиції щодо їх 
усунення, вживати заходів для досудового врегулювання 
спорів;
Консультувати замовника:
а) з питань залучення проєктних організацій, брати участь 
у підготовці і проведенні закупівель, розробленні 
договорів;
б) з питань управління ризиками, брати участь у 
передпроєктних роботах, отриманні вихідних даних;
Аналізувати проблеми, спори і претензії, що виникають 
під час виконання дорожніх робіт, розробляти пропозиції 
щодо їх усунення, вживати заходів для досудового 
врегулювання спорів.

0,7 % (зокрема ТЕО 
– 0,2%)

Стадія закупівель 
робіт та послуг

Консультувати замовника з питань залучення проєктних і 
підрядних організацій, вибору постачальників, брати 
участь у підготовці і проведенні закупівель, розробленні 
договорів

0,2%

Нове будівництво, 
реконструкція та 
капітальний ремонт

- аналізувати вихідні дані, проєктну документацію та 
надавати замовнику пропозиції щодо удосконалення 
проєктних рішень;
- здійснювати контроль за дотриманням підрядником 
затвердженого замовником графіка виконання дорожніх 
робіт;
- проводити нагляд за здійсненням підрядником вхідного 
та операційного контролю, зокрема перевіряти наявність 
документів, що засвідчують якість дорожньо-будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця 
виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, 
сертифікатів відповідності, результатів лабораторних 
випробувань);

2,0%
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- здійснювати відповідно до умов договору про надання 
дорожніх консультаційних послуг контроль за якістю та 
обсягами
виконаних дорожніх робіт, зокрема з використанням 
візуального та інструментальних методів контролю;
- інформувати замовника про наявність проблемних 
питань, які виникли або можуть виникнути в ході 
виконання дорожніх робіт;
- надавати підряднику рекомендації щодо усунення 
порушень під час виконання дорожніх робіт та 
контролювати хід виконання таких рекомендацій;
- здійснювати контроль за усуненням підрядником 
дефектів, що впливають на безпеку дорожнього руху або 
збереження автомобільних доріг загального користування;
- розглядати надані підрядником пропозиції щодо 
продовження строків виконання дорожніх робіт, 
необхідності виконання додаткових робіт;
аналізувати проблеми, спори і претензії, що виникають під 
час виконання дорожніх робіт, розробляти пропозиції 
щодо їх усунення, вживати заходів для досудового 
врегулювання спорів;
- інформувати замовника про припинення або зупинення 
надання дорожніх консультаційних послуг у строки та у 
порядку, що встановлені відповідним договором;
- представляти відповідно до умов договору інтереси 
замовника в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах та 
організаціях, зокрема під час отримання адміністративних 
послуг,  здійснення дозвільних (погоджувальних) 
процедур, та проведення перевірок.
- проводити перевірку дорожніх робіт у ході їх виконання;
- вимагати від підрядника :
а)виконання робіт відповідно до затвердженої проєктної 
документації, дотримання єдиних вимог будівельних норм;
б) подання виконавчої документації на дорожні роботи;
в) вжиття заходів до усунення виявлених порушень, які 
виникли під час виконання дорожніх робіт, які не 
відповідають проєктній документації, єдиним вимогам 
будівельних норм, а також виконання дорожніх робіт, які 
фактично не були виконані підрядником;
- пред’являти  посадовим осібам підрядника письмові 
єдині вимоги про усунення порушень і причин їх 
виникнення;
вимагати від підрядника усунення виявлених порушень у 
встановлені строки;
- вносити замовнику пропозиції щодо розірвання договору 
про виконання дорожніх робіт з підрядниками, які 
систематично порушують правила їх виконання;
- приймати від імені замовника відповідні рішення та 
виконувати інші функції, визначені договором.



Додаток 23 до Методики
(пункт 4.27.5)

Акт приймання наданих
послуг зі здійснення технічного нагляду № ___

__________________                                                                       від «____» ___________20__р.    
(місце складання акта)                                                                                 (дата складання акта)           
                                                                      

Ми, що нижче підписалися, уповноважений представник _________________ __________________ 
((найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи)

в особі ______________________ (далі –  Замовник), з однієї сторони,
(посада, ПІБ)  

та уповноважений представник ___________________________________________________
(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________________________ (далі – Виконавець), з іншої сторони,
(посада, ПІБ)

відповідно  до Договору  про здійснення  технічного  нагляду  від «___» ________20__ року 
№________ склали цей Акт про те, що за період з «__» ________ 20__ р. до «__» ________ 20_ р.  
Виконавцем надані Замовнику послуги технічного нагляду на суму:

№ 
рядка 
(р)

Найменування Вартість тис. грн

1 2 3

1 Загальна вартість дорожніх робіт та послуг за договірною ціною без 
ПДВ:

 

2 Загальна вартість послуг із технічного нагляду без ПДВ  

3 Відсоток = р2/р1

4 Вартість фактично виконаних дорожніх робіт та послуг за звітний 
період

 

5 Вартість послуг з технічного нагляду за звітний період = р4*р3

 ПДВ  

 Всього із ПДВ  

Послуги надано Виконавцем своєчасно, у повному обсязі та з дотриманням усіх умов 
названого Договору. Претензій до якості наданих Послуг у Замовника немає.

Загальна вартість наданих Послуг складає ___________________ грн. ___ коп.
(_______________ грн ___ коп.),  у  т. ч. ПДВ ( __%): ________________ грн ___ коп.
      (сума прописом)



2

Продовження додатка 23
Цей Акт є підставою для здійснення розрахунків між Сторонами за надані Послуги за 

відповідний період.
Акт складено у 2 (двох) примірниках, по одному  для Замовника та Виконавця.

 
___________________________ ___________________________

М. П.
(за наявності)
 «___» ____________20__ року

М. П.
(за наявності)
 «___» ____________20__ року

____________________________________



Додаток 24 
до Методики
(пункт 4.27.5)

Акт приймання наданих
інженерно-консультаційних послуг  № ___

 
__________________                                                     від «____» ___________20__р.    
(місце складання акта)                                                     (дата складання акта)              
                                                                    

Ми, що нижче підписалися, уповноважений представник __________________________
(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи)

в особі _______________________________ (далі –  Замовник) з однієї сторони
(посада, ПІБ)

та уповноважений представник _________________________________________
(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи-підприємця або фізичної особи)

в особі ___________________________________ (далі – Інженер-консультант)
(посада, ПІБ),

з іншої сторони, відповідно до Договору про надання інженерно-консультаційних послуг від 
«___» ________20__ року №_______ склали цей Акт про те, що за період з «__» ________ 
20__ р. до «__» ________ 20_ р.  Інженером-консультантом надані Замовнику послуги на 
суму:

№ рядка (р) Найменування Вартість тис.грн

1 2 3

1 Загальна вартість дорожніх робіт та послуг за договірною 
ціною без ПДВ:

 

2 Загальна вартість послуг інженера-консультанта без ПДВ  

3 Відсоток = р2/р1

4 Вартість фактично виконаних дорожніх робіт та послуг за 
період

 

5 Вартість послуг інженера-консультанта за період =р4*р3

ПДВ  

Всього із ПДВ  

Послуги надані Інженером-консультантом своєчасно, у повному обсязі та з дотриманням 
усіх умов, визначених Договором. 

У Замовника немає претензій до якості наданих Послуг.

Всього з ПДВ  _______ грн ___ коп. (____________грн ___коп.)
(сума прописом)



2

Продовження додатка 24

Цей Акт є підставою для здійснення розрахунків між Сторонами за надані Послуги.

Акт складено у 2 (двох) примірниках, по одному  для Замовника та Інженера-
консультанта.

  Склав: Інженер-консультант 
              ______________

(серія та номер 
сертифіката)

_________
(підпис)

_______________
__
(прізвище, ім’я та 
по батькові)

 ____________________________ ___________________________  

 М. П.
(за наявності)
 «___» ____________20__ року

М. П.
(за наявності)
«___» ____________20__ року

 

·         Ця форма акта застосовується у разі залучення інженера-консультанта окремо від виконання 
функцій технічного нагляду

____________________________________



Додаток 25 
до Методики
(пункт 4.27.5)

Акт приймання наданих послуг*
 інженера-консультанта, включно з технічним наглядом №________

__________________                                                     від «____» ___________20__р.   
       (місце складання акта)                                                                                             (дата складання акта)              
                                                                    
Ми, що нижче підписалися, уповноважений представник ______________________________________  

(найменування юридичної особи/ ПІБ 
фізичної особи)

в особі _______________________________ (далі –  Замовник) з однієї сторони
(посада, ПІБ)

та уповноважений представник _________________________________________
(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи-підприємця або фізичної 

особи)
в особі ___________________________________ (далі – Інженер-консультант)

(посада, ПІБ),
з іншої сторони, відповідно до Договору про надання інженерно-консультаційних послуг від «___» 
________20__ року №      склали цей Акт про те, що за період з «__» ________ 20__ р. до «__» 
________ 20_ р.  Інженером-консультантом надані Замовнику такі послуги:
 

№ рядка 
(р)

Найменування Вартість 
тис. грн

1 2 3

1 Загальна вартість дорожніх робіт та послуг за договірною ціною без ПДВ:

2 Загальна вартість послуг технічного нагляду та інженера-консультанта без ПДВ

3 Відсоток = р2/р1

4 Вартість фактично виконаних дорожніх робіт та послуг за період

5 Вартість послуг технічного нагляду та інженера-консультанта за період =р4*р3

ПДВ

Всього із ПДВ

Послуги надані Інженером-консультантом своєчасно, у повному обсязі та з дотриманням 
усіх умов, визначених Договором. У Замовника немає претензій до якості наданих 
Послуг.

Всього з ПДВ  _______ грн ___ коп. (____________грн ___коп.)
(сума прописом)



2

Продовження додатка 25

Цей Акт є підставою для здійснення розрахунків між Сторонами за надані Послуги.
Акт складено у 2 (двох) примірниках, по одному  для Замовника та Інженера-
консультанта.

  Склав:
Інженер-консультант ______________

(серія та номер 
сертифіката)

_________
(підпис)

________________
_
(прізвище, ім’я та 
по батькові)

 ____________________________ ___________________________  

 М. П.
(за наявності)
 «___» ____________20__ року

М. П.
(за наявності)
«___» ____________20__ року

 

 
·         * Ця форма акта застосовується у разі, якщо послуги інженера-консультанта та технічного 
нагляду виконується за одним договором із замовником робіт.

____________________________________



Додаток 26 
до Методики
(пункт 4.28.2)

Показники
для визначення вартості аудиту безпеки автомобільних доріг

Вартість проєктних робіт, грн % від вартості проєктних робіт*

0 - 500 тис. 10 %, але не менше 15 тис. грн

500 тис. –1,5 млн 10 – 7 %

1,5 млн – 3 млн 7 – 6 %

3 млн –- 5 млн 6 – 5 %

5 млн – 10 млн 5 – 3 %

10 млн – 20 млн 3 – 2 %

більше 20 млн 2 %, але не більше 1 млн грн

* Проміжні значення відсоткових показників визначають методом інтерполяції із 
заокругленням до двох знаків.

____________________________________



Додаток 27 
до Методики
(пункт 4.36)

ПОКАЗНИКИ
розміру коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та 

послуг для
врахування в інвесторській кошторисній документації у % до

підсумку глав 1–12 за графою 7 зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг

Для обʼєктів дорожніх робіт

Стадії проєктуванняКлас наслідків (відповідальності) об’єкта
будівництва та види робіт

ТЕО П РП

Об’єкти, що за класом наслідків 
(відповідальності)
належать до об’єктів із значними 
наслідками (СС3)

9* 7 5

Об’єкти, що за класом наслідків 
(відповідальності)
належать до об’єктів з середніми 
наслідками (СС2)

6 5 3

Об’єкти, що за класом наслідків 
(відповідальності)
належать до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1)

4,5 3 2

Для обʼєктів дорожніх послуг

Поточний ремонт, поточний середній 
ремонт

         3

Експлуатаційне утримання         15



Додаток 28 
до Методики
(пункт 6.2)

ФОРМА переліку основних матеріальних ресурсів

(Замовник) (Підрядник)

«   » 20 р. «   » 20 р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни 

Найменування бази даних цін  

Посилання на базу даних цін  

Найменування 
основних 

матеріальних 
ресурсів

Одиниця виміру Ваговий коефіцієнт 
матеріального 
ресурсу, що 

відображає його 
питому вагу

Ціна з урахуванням ПДВ 
та транспортної складової, 

грн

1

2

….

n

Перелік основних матеріальних ресурсів є невід’ємною частиною Договору
 .



Додаток 29 
до Методики
(пункт 6.6)

ФОРМА
договірної ціни за укрупненими показниками вартості

Замовник  
(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник  
(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник  
(найменування підприємства, організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА
на 
(найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)
що здійснюється в 20 році Вид договірної ціни: тверда 
Визначена згідно з
Складена за поточними цінами станом на «___» ____________ 20__ р.

№ 
з/п

Найменування 
робіт

Одиниця 
виміру

Кількість Ціна одиниці, тис. грн Загальна 
вартість, тис. 

грн
1 2 3 4 5 6

Розділ 1. Дорожні роботи та послуги
1
n

Разом за розділом:
Кошти на покриття ризиків усіх учасників
дорожніх робіт та послуг
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних 
з інфляційними процесами
Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені 
чинним законодавством і не враховані складовими 
вартості (крім ПДВ)
Податок на додану вартість
Всього дорожніх робіт та послуг

Розділ 2. Обладнання
1
n

Разом за розділом:
Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені 
чинним законодавством і не враховані складовими 
вартості (крім ПДВ)
Податок на додану вартість
Всього обладнання
Всього договірна ціна

Керівник підприємства Керівник (генеральної)
(організації) – замовника підрядної організації
__________________________ __________________________
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) (підпис, ініціали, прізвище, печатка)

* Під кодовим номером слід розуміти кодовий номер дорожніх робіт чи послуг згідно з класифікацією дорожніх 
робіт і послуг або відповідною міжнародною системою вимірювання дорожніх робіт та послуг

___________________________________



Додаток 30 
до Методики
(пункт 7.2)

ФОРМА
Акта приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за 

укрупненими показниками вартості
Форма № КБ-2в(УПВ)

 (найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ( )

Замовник  

 (найменування підприємства, організації)

Генпідрядник  

 (найменування підприємства, організації)

Субпідрядник  

 (найменування підприємства, організації)

Договір № від « » 20  року

Найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг,  його адреса:  

АКТ №
приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт

за___________________20___року

№ з/п
/№ з/п
у ДЦ

Найменування 
робіт

Одиниця 
виміру

Кількість Ціна одиниці, тис. грн Загальна 
вартість, тис. 

грн
1 2 3 4 5 6
1
n

Разом:
Кошти на покриття ризиків усіх учасників 
дорожніх робіт та послуг
Кошти на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами
Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені 
чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості дорожніх робіт та/або 
послуг (крім ПДВ)
Податок на додану вартість
Всього за актом

М. П. Замовник:  
(підпис)
М. П. Інженер  
(підпис)
М. П. Генпідрядник (підрядник)  
(підпис)

(ПІБ)

(ПІБ)

(ПІБ)

« » 20  року

« » 20  року

« » 20  року

М. П. Субпідрядник:  
(підпис)

(ПІБ) « » 20  року

* Під кодовим номером слід розуміти кодовий номер дорожніх робіт чи послуг згідно з 
класифікацією дорожніх робіт та послуг або відповідною міжнародною системою 
вимірювання дорожніх робіт та послуг.



Додаток 31 
до Методики
(пункт 7.2)

ФОРМА 
довідки про вартість виконаних

дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат
Форма № КБ-3

_______________________________________________________________
   (найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (___________________________________)
Замовник ______________________________________________________
   (найменування підприємства, організації)
Генпідрядник __________________________________________________
   (найменування підприємства, організації)
Субпідрядник __________________________________________________
   (найменування підприємства, організації)
Договір № _____________ від «_____» ___________________ 20__ року
Найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг,  його адреса: 

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА/АБО НАДАНИХ 
ПОСЛУГ І ВИТРАТ *

за _____________20__ року
      (тис. грн) 

Вартість виконаних робіт та/або наданих послуг та витрати
Найменування об’єктів, пускових 

комплексів
 з початку 

виконання/надання до 
звітного місяця включно

 з початку року до 
звітного місяця включно

зокрема за звітний 
місяць 

А 1 2 3
Всього вартість виконаних 
дорожніх робіт та/або наданих 
послуг за об’єктом (без ПДВ)
 Податок на додану вартість (ПДВ)
Всього вартість виконаних 
дорожніх робіт та/або наданих 
послуг з ПДВ
Вартість обладнання (без ПДВ)
 Податок на додану вартість (ПДВ)
Всього вартість обладнання з 
ПДВ
Разом
у тому числі ПДВ

* Витрати – вартість обладнання, придбання яких покладено на виконавця робіт.

М. П. Замовник: __________________ __________________ «___» _______ 20__ року
(підпис) (ПІБ)

М. П. Генпідрядник (підрядник) ____________ ___________ «___» _______ 20__ року
(підпис) (ПІБ)

_________________________________________



Додаток 32 
до Методики
(пункт 7.3)

ФОРМА 
звіту про виконання робіт/надання послуг за контрактом (договором) на об’єкті 

дорожніх робіт та послуг за період (місяць/рік)
«Звіт про виконання робіт/надання послуг за контрактом на об’єкті дорожніх робіт та послуг за 

період (місяць/рік)»
Progress Report on the Works Completed under the Contract for the Period (month/year)

_______________________________________
 (найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________
Інженер ________________________________
  (найменування підприємства, організації)
Замовник _______________________________
  (найменування підприємства, організації)
Підрядник ______________________________
  (найменування підприємства, організації)
Контракт №___ від «___» ___________ 20__ р.
Найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг,  
його адреса_________________________________
________________________________________
 Дата: __________________________________

___________________________________________
    (enterprise, organization)
Identification code  (____________________)
Engineer _____________________________________
    (enterprise, organization)
Employer _____________________________________
    (enterprise, organization)
Contractor ____________________________________
   (enterprise, organization)
Contract No. ______ dd. "___"_________ 20___
Construction Project name and 
address__________________________________________
_
___________________________________________
Date: ________________________________________

Обсяг та вартість виконаних робіт/наданих послуг
(Scope and Cost of Completed Works)

Від дати 
укладання 

контракту до 
кінця 

попереднього 
місяця

(From the  
Contract date till 
end of previous 

month)

Від дати 
укладання 

контракту до 
кінця поточного 

місяця
(From the  Contract 

date till end of 
current month)

За звітній період
(For reporting 

period)

Залишок робіт, 
які необхідно 

виконати згідно 
з контрактом
(Outstanding 

works under the 
Contract)

№ 
з/п

(No.
)

Перел
ік 

робіт
(Type 

of 
Works

)

Од. 
вим
іру

(Uni
t)

К-
ть

(Qu
antit

y)

Вартіст
ь 

одиниці 
згідно з 
контра
к-том 

[грош.о
д] (Unit 

price 
under 

the 
Contrac

t 
[currenc

y])

Загальн
а 

вартіст
ь робіт 
згідно з 
контра
к-том  

[грош.о
д] (Total 

cost 
under 

the 
Contrac

t 
[currenc

y])

К-ть
(Qu
antit

y)

вартіс
ть

(cost)
%

К-
ть

(Qu
antit

y)

вартіс
ть

(cost)
%

К-
ть

(Qu
antit

y)

вартіс
ть

(cost)
%

К-
ть
(Q
ua
ntit
y)

вартіс
ть

(cost)
%

Підготовлено «Підрядник»  _________________ _____________ «____» ___________ 20 __ року
М. П.      (підпис)    (ПІБ)
(Prepared by the Contractor): _________________ _____________ "____" __________ 20 ______
       (signature)   (full name)
Перевірено Інженер _______ ______ «____» ______ 20 __ року
М. П.      (підпис)    (ПІБ)
(Checked by the Engineer):   _________________ _____________ "____" ___________ 20 ______
       (signature)   (full name) 
Затверджено «Замовник»    _________________ _____________ «____» ___________ 20 __ року
М. П.      (підпис)    (ПІБ)
(Approved by the Employer): ________________ _____________ "____" ___________ 20 ______
       (signature)   (full name)

_________________________________________



Додаток 33
до Методики
(пункт 7.3)

ФОРМА 
підсумкового звіту про вартість виконаних робіт/наданих послуг за контрактом 

(договором) на об’єкті дорожніх робіт та послуг за період
«Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт/наданих послуг за контрактом на об’єкті дорожніх 

робіт та послуг за період»
Final Report on the Works Completed under the Contract for the Period»

__________________________________
(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________
Інженер ________________________________
(найменування підприємства, організації)
Замовник ______________________________
(найменування підприємства, організації)
Підрядник _____________________________
(найменування підприємства, організації)
Найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг,  
його адреса_________________________________
_______________________________________
Підстава: Контракт (договір) №__ від «__» _____ 
20__ р.

__________________________________            
   (enterprise, organization)
Identification code   (_______________)
Engineer ________________________________
    (enterprise, organization)
Employer _______________________________
    (enterprise, organization)
Contractor ______________________________
    (enterprise, organization)
Construction Project name and 
address__________________________________
__________________________________ 
Under Contract No. ______ dd. "___"_________ 
20___

Пункт
Item

Сума [грош.од]
Amount 

[currency]
1. Загальний обсяг виконаних робіт/наданих послуг від дати укладання Контракту 
(договору) до кінця поточного місяця
1. Total amount of works completed from theContract date till the end of the current month 

 

А) Пункт 1
 (Item 1)  

Б) Пункт 2
 (Item 2)  

В) Пункт 3
 (Item 3)  

Разом (п. а+п .б+п. в)
(Subtotal)  

2. Непередбачені витрати ( ризики)
2. (Contingencies)  

Всього (1+2)
(Subtotal (1+2)  

3. Загальний обсяг виконаних робіт/наданих послуг від дати укладання Контракту 
(договору) до кінця попереднього місяця
3. Total amount of works completed from the Contract date till the end of the previous month

 

А) Пункт 1
 (Item 1)  

Б) Пункт 2
 (Item 2)  

В) Пункт 3
 (Item 3)  
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Продовження додатка 33
Разом (п. а+п. б+п. в)
(Subtotal))  

4. Непередбачені витрати ( ризики)
4. (Contingencies)  

Всього (3+4)
(Subtotal (3+4)  

5. Погашення отриманих платежів (аванси та інше) [валюта]
5. Repayment of payments received (advance payments etc.)  

7. Ставка утримання
7. Retention Money  

8. Загалом до сплати (без ПДВ)
8. Total net  

Крім того ПДВ
Including VAT  

9. Загалом до сплати з ПДВ
9. Total gross  

10. Несплачена сума
10. Outstanding amount
11. Сума виставленого рахунку
11. Invoiced amount

Підготовлено «Підрядник» __________________ ______________ «____» _________ 20 __ року
М. П.      (підпис)    (ПІБ)
(Prepared by the Contractor): __________________ ______________ "____" _________ 20 ______
       (signature)   (full name)
Перевірено Інженер _______ ______ «____» ____ 20 __ року
М. П.      (підпис)    (ПІБ)
(Checked by the Engineer): __________________ _______________ "____" ________ 20 ______
       (signature)   (full name)
Затверджено «Замовник» __________________ _______________ «____» ________ 20 __ року
М. П.      (підпис)    (ПІБ)
(Approved by the Employer): __________________ _______________ "____" ________ 20 ______
       (signature)   (full name)

____________________________________



Додаток 34 
до Методики
(пункт 7.3)

ФОРМА 
акта здавання-приймання виконаних дорожніх робіт/наданих послуг

«Акт здавання-приймання виконаних дорожніх робіт/наданих послуг»
«Act of acceptance of the executed construction works»

«Підрядник»:
Адреса:
Банківські реквізити для розрахунку в гривнях:
Поточний рахунок:
МФО
ІПН
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити для розрахунку в іноземній валюті:
 Bank:
Bank address:
Account №:
SWIFT №:
Bank-correspondent:

"Contractor":
Address
Bank details for payment in UAH:
Account:
MFO
ITN
EDRPOU code
Bank details for payment in foreign currency:

Bank:
Bank address:
Account №:
SWIFT №:
Bank-correspondent:

«Інженер»:
Адреса:

"Engineer":
Address:

«Замовник»:
Адреса:
Поточний рахунок:
МФО
ІПН
Код за ЄДРПОУ 

"Employer":
Address:
Account:
MFO (sort code)
ITN
EDRPOU code 

АКТ № ____

здавання-приймання виконаних дорожніх 
робіт/наданих послуг

за контрактом (договором) № _________
від __ _________20__року

«____»______________20 р. місто_______

Назва контракту

ACT № ____

of acceptance of the executed construction works

under Contract No. _____
dd.

"____"______________20 . City________

Contract’s name

Ми, що нижче підписались, представник 
«Підрядника» ………, представник «Інженера» та 
представник «Замовника» ……. склали цей Акт про 
те, що роботи/послуги, перераховані в додатку до 
цього Акта, виконані/надані в повному обсязі і 
належної якості та відповідають умовам контракту.

We, the undersigned, the «Contractor», represented by 
the ……., the «Engineer», represented by……….. and 
the «Employer» ………., concluded this Act that all 
works, listed in Annex, have been executed in full 
scope and in proper quality and are under the Contract 
terms.

ДОДАТКИ:
1. Форма 1, 2

ANNEXES:
1. Forms 1, 2
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Продовження додатка 34
Договірна ціна за контрактом  (договором)
складає:       ____________ валюта
Крім того, ПДВ:    ____________ валюта
Надано авансу:    ____________ валюта
Крім того, ПДВ:    ____________ валюта
Виконано/надано з початку 
будівництва:    ____________ валюта
Крім того, ПДВ    ____________ валюта

Contract Price is:     ______________
VAT20%:       ______________
Advance Payment:    ______________
VAT-20%:      ______________
Executed from the construction beginning: _________
VAT-20%:        __________

Виконано робіт/надано послуг  за 
звітний період    ____________ валюта
Крім того, ПДВ:    ____________ валюта
Погашення авансу:   ____________ валюта
Крім того, ПДВ:    ____________ валюта
Відсоток утримання   ____________ валюта
Крім того, ПДВ:    ____________ валюта
Підлягає до оплати за 
звітний період:     ____________ валюта
Крім того, ПДВ-    ____________ валюта
Борг за попередній період: ____________ валюта

Executed during the reporting period ___________
VAT-         ___________
Repayment of Advance Payment  ___________
VAT-         ___________
Percentage of Retention (5   ___________
VAT-20%:        ___________
Payment for reporting period   ___________
VAT-20%:       _ ___________
Debt for previous period    ___________
 

Роботу здав від
«Підрядника»: _________________
Роботу перевірив та погодив
Інженер _________________
Роботу прийняв від
«Замовника»: _________________

Work rendered by
"Contractor": ______________
Work checked and approved by
"Engineer": _______________

Work accepted by
"Employer": _______________

____________________________


