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Визначення вартості дорожніх робіт із застосуванням витратного підходу 

Для визначення вартості дорожніх робіт із застосуванням витратного підходу, відповідно до Методики визначення 

вартості дорожніх робіт та послуг, у вікні «Налаштування кошторисної документації», на вкладці «Кошторисна 

документація» виберіть опцію «Методика Укравтодор», рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Налаштування розрахунку кошторисної документації відповідно до  

Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг 
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В результаті програма автоматично налаштує розрахунок кошторисної документації із застосуванням витратного 

підходу, відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг, а саме: розрахунок ЗВВ, 

адміністративних витрат та кошторисного прибутку відсотком від прямих витрат, налаштує розрахунок інших витрат за 

главами 8-12 ЗКР та автоматично встановить каталог цін для розрахунку вартості експлуатації дорожніх машин і 

механізмів та енергоносіїв за усередненими показниками Укравтодор, станом на 20.11.2022, рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Встановлення каталогу цін для розрахунку вартості ЕММ та енергоносіїв. 

 

Щоб перевірити налаштування інших витрат за главами 8-12 ЗКР відкрийте список інших витрат та натисніть чек 

«Відображати витрати», що включені до розрахунку, рис. 3.  



5 
 

 

  
Рис. 3. Налаштування інших витрат за главами 8-12 ЗКР 

 

Зверніть увагу на витрати, в обґрунтуванні яких залишилось посилання на СОУ або ДСТУ, наприклад, «Кошти на 

утримання служби замовника» або «Кошти на покриття ризиків». Виберіть такі витрати у списку і натисніть піктограму 

«Налаштувати» щоб привести розрахунок цих витрат відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та 

послуг, рис. 3. В результаті, програма розрахує кошторисну документацію відповідно до вказаних налаштувань інших 

витрат. 
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Підготовка  відомості обсягів дорожніх робіт (BoQ)  

Для підготовки відомості обсягів дорожніх робіт (BoQ) підключить до проекту відповідний класифікатор дорожніх робіт 

та розподіліть позиції кошторисів по елементах класифікатору (див. «Посібник користувача»). Після цього програма 

автоматично сформує відомість обсягів дорожніх робіт (BoQ) на окремій вкладці, рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Відомість обсягів дорожніх робіт (BoQ) 

https://smeta.ua/upload/user_manual/4edition/352/
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На вкладці «BoQ», у верхній частині вікна, відображаються види дорожніх робіт, відповідно до класифікатору дорожніх 

робіт, а в нижній частині вікна відображаються позиції локальних кошторисів, які входять до складу поточного виду 

робіт (елемента класифікатора). 

Якщо вибрати розділ «Нерозподілені позиції», то в нижній частині вікна Ви побачите позиції локальних кошторисів, які 

не віднесені до жодного виду робіт (елементу класифікатора), а якщо вибрати розділ «Обладнання», то в нижній 

частині вікна Ви побачите список позицій на устаткування. 

 

По кожному виду дорожніх робіт програма автоматично розраховує укрупнений показник вартості (УПВ) і відображає 

його у графі «Загальна вартість» списку дорожніх робіт. Вартість одиниці робіт розраховується програмою шляхом 

ділення загальної вартості на обсяг дорожніх робіт, рис. 4.  

 

За замовчуванням обсяги дорожніх робіт = 1. Щоб задати обсяг дорожніх робіт, введіть значення або формулу обсягу 

дорожніх робіт в поле «Обсяг» списку видів дорожніх робіт, рис. 4. Ви можете вказати програмі, за якими позиціями 

кошторису необхідно розраховувати обсяг дорожніх робіт. Для цього в списку, розташованому в нижній частині вікна, 

встановіть чек напроти позицій кошторисів, за якими необхідно розрахувати обсяг дорожніх робіт та, за необхідністю, 

вкажіть коефіцієнт переходу від одиниці виміру позиції локального кошторису до одиниці виміру виду дорожніх робіт, 

рис. 4. Якщо Ви вказали, за якими позиціями кошторису необхідно розраховувати обсяг дорожніх робіт, програма буде 

автоматично розраховувати обсяг дорожніх робіт при корегуванні кошторисної документації. 

 

Якщо Ви внесли зміни до кошторисної документації або відкоригували, призначені на позиції кошторисів, елементи 

класифікатору, то на вкладці «BoQ», натисніть піктограму «Оновити», щоб оновити список видів дорожніх робіт та 

перерахувати їх вартість за УПВ, рис. 4. 
   

Щоб роздрукувати відомість обсягів дорожніх робіт (BoQ) натисніть піктограму «Друк», рис. 4. Щоб роздрукувати інші 

документи, що входять до складу інвесторської кошторисної документації, наприклад, ЗКР, об’єктні та локальні 

кошториси, ресурсні відомості та інше, перейдіть на вкладку «Структура проекту» та натисніть піктограму «Друк».  
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Перелік основних матеріальних ресурсів (Додаток 28 до Методики) 

Перелік основних матеріальних ресурсів (Додаток 28 до Методики) доступний для друку з вкладки «Структура 

проекту». В налаштуваннях параметрів друку даного документу необхідно вказати назву та посилання на базу даних цін 

та найменший ваговий коефіцієнт матеріального ресурсу, при якому ресурс потрапляє до переліку основних матеріалів, 

рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Налаштування друку переліку основних матеріальних ресурсів (Додаток 28 до Методики) 
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Договірна ціна за УПВ (Додаток 29 до Методики) 

Сформуйте договірну ціну як окремий документ або по інвесторській кошторисній документації, як Ви це зазвичай 

робите при ресурсному методі. Обсяги та види дорожніх робіт, що розраховані за укрупненими показниками вартості 

відображаються у договірній ціні на вкладці «ДЦ (УПВ)», рис. 6.  

 

 
Рис. 6. Розрахунок договірної ціни за укрупненими показниками вартості дорожніх робіт та послуг 
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Ви маєте можливість у договірній ціні вносити будь які зміни до розрахунку кошторисів та налаштувань інших витрат за 

главами 8-12 ЗКР так, як Ви зазвичай це робите, коли рахуєте договірну ціну ресурсним методом. Щоб розрахувати 

договірну ціну за укрупненими показниками вартості на вкладці «ДЦ (УПВ)» натисніть піктограму «Оновити», рис. 6.  
 

Укрупнені показники вартості дорожніх робіт у складі договірної ціни, за замовчуванням, розраховуються ресурсним 

методом та враховують прямі, загальновиробничі витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат 

підрядних організацій та інші витрати за главами 8-12 ЗКР. Окремо враховуються кошти на покриття ризиків всіх 

учасників дорожніх робіт та послуг, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, 

кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів. 

 

Ви можете задати вартість укрупненого показника на власний розсуд. Для цього введіть необхідне значення в поле 

«Вартість одиниці». Якщо вартість УПВ задано вручну, то вона відображається червоним кольором і ресурсним 

методом не розраховується, рис. 6. 

 

Щоб в договірній ціні задати витрати, що не враховані УПВ (кошти на покриття ризиків, інфляцію, вартість поставки 

замовника та зворотні суми) на вкладці «ДЦ (УПВ)» натисніть піктограму «Інші витрати», рис. 6. В результаті програма 

відкриє вікно, в якому Ви можете задати вартість цих витрат, рис. 7.  

 

За замовчуванням, кошти на покриття ризиків, інфляцію, вартість поставки замовника та зворотні суми розраховуються 

ресурсним методом. Щоб задати вартість витрат вручну, введіть розмір коштів на покриття цих витрат в графу 

«Загальна вартість», або введіть показник цих витрат у відсотках в графу «Показник, %», рис. 7. 

 

Щоб перерахувати кошти на покриття вказаних витрат ресурсним методом натисніть кнопку «Оновити» та вкажіть 

програмі, які саме витрати необхідно перерахувати ресурсним методом, рис. 7.    
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Рис. 7. Додаткові витрати, не враховані УПВ. 

 

Щоб роздрукувати договірну ціну за укрупненими показниками вартості дорожніх робіт та послуг на вкладці «ДЦ 

(УПВ)» натисніть піктограму «Друк», рис. 6. 

 

У вікні «Параметри друку» Ви можете налаштувати параметри сторінки, підписи та задати опції друку: виводити номер і 

дату договору, виводити формули розрахунку обсягів робіт, виводити інформацію щодо генпідрядника, рис. 8. 
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Рис. 8. Друк договірної ціни за УПВ (Додаток 29 до Методики) 

 

Щоб роздрукувати інші документи, що входять до складу договірної ціни, наприклад, ЗКР, об’єктні та локальні 

кошториси, ресурсні відомості та інше, перейдіть на вкладку «Структура проекту» та натисніть піктограму «Друк». 

Перелік основних матеріальних ресурсів (Додаток 28 до Методики) також доступний для друку в договірній ціні з 

вкладки «Структура проекту». 
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Акт приймання виконаних дорожніх робіт за УПВ (Додаток 30 до Методики) 

Акт приймання виконаних дорожніх робіт за УПВ формується аналогічно акту, розрахованому звичайним ресурсним 

методом. При цьому, обсяги виконаних робіт по позиціях розділу I «Дорожні роботи та послуги» необхідно вказувати 

на вкладці «Акт (УПВ)» в графі «Виконано», напроти відповідного виду робіт, рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Встановлення обсягів виконаних робіт по позиціях розділу I «Дорожні роботи та послуги». 
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Щоб вказати обсяги виконаних робіт по позиціях розділу II «Обладнання», виберіть запис «Вартість обладнання» у 

списку видів робіт, розташованому у верхній частині вікна, рис. 10. При цьому, у списку, розташованому в нижній 

частині вікна, програма відображає позиції на обладнання. Введіть обсяг виконаних робіт в графу «Виконано» списку, 

розташованому в нижній частині вікна, напроти відповідної позиції на обладнання, рис. 10. 
 

 
Рис. 10. Встановлення обсягів виконаних робіт по позиціях розділу II «Обладнання». 

 



15 
 

Щоб в акті приймання виконаних робіт задати витрати, що не враховані УПВ (кошти на покриття ризиків, інфляцію, 

вартість поставки замовника та зворотні суми) на вкладці «Акт (УПВ)» натисніть піктограму «Інші витрати», рис. 10.  

В результаті програма відкриє вікно, в якому відображається вартість витрат по розділах I – «Дорожні роботи» та II – 

«Обладнання», рис. 11.  

 

 
Рис. 11. Додаткові витрати в акті приймання виконаних робіт, не враховані УПВ. 

 

В графі «Всього за ДЦ» відображається загальна вартість витрат, передбачених договірною ціною. В графі «Залишок» 

відображається залишок вартості, який розраховується програмою автоматично, як різниця між вартістю витрати за 

договірною ціною та вартістю витрати, що врахована за затвердженими актами приймання виконаних робіт за 

попередні звітні періоди. Вартість витрати, яку необхідно врахувати в поточному акті приймання виконаних робіт 

необхідно вносити в графу «Виконано». Щоб розрахувати вартість витрат ресурсним методом відповідно до обсягів 

виконаних робіт натисніть кнопку «Оновити» та вкажіть програмі, які саме витрати необхідно перерахувати ресурсним 

методом, рис. 11. 
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Щоб роздрукувати акт приймання виконаних дорожніх робіт на вкладці «Акт (УПВ)» натисніть піктограму «Друк», рис. 

10. У вікні «Параметри друку» Ви можете налаштувати параметри сторінки, підписи та задати опції друку: виводити 

дату акту, виводити номер і дату договору, виводити формули розрахунку обсягів робіт та інші, рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Друк акту приймання виконаних дорожніх робіт за УПВ (Додаток 30 до Методики) 

 

ТОВ «Computer Logic Group» бажає Вам приємної та продуктивної роботи! 


