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Вступ
Програма «Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР» автоматизує розрахунок
вартості проектних та вишукувальних робіт відповідно до КНУ «Настанова з визначення
вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво» (2021 р).
Визначення вартості проектних та вишукувальних робіт здійснюється із
застосуванням усіх методик розрахунку, описаних у «Настанові з визначення вартості ПВР».
У програмі Ви можете складати кошториси за формами №2-П та №3-П, виконувати
розрахунки вартості експертизи проектної документації, розраховувати кошториси на
обстеження будівель та споруд тощо, зведений кошторис за формою №1-П формується
автоматично. Також можна формувати договірну ціну з розрахунком коефіцієнта зміни
вартості проектних та вишукувальних робіт згідно зі структурою витрат проектновишукувальних організацій, а потім формувати акти виконаних робіт.
У програмі «Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР» Ви працюватимете з кількома
основними вікнами:
вікно «Список проектів» – для створення проектів, упорядкування їх за папками,
збереження до архіву або відновлення з архіву;
вікно «Структура проекту» – робота безпосередньо з проектом: створення та
видалення кошторисів та розрахунків;
вікно «Кошторис ПВР» – формування кошторису: додавання, редагування та
видалення розцінок, встановлення параметрів розрахунку розцінок, застосування
коефіцієнтів та поправок;
вікно «База даних» – вікно для перегляду та вибору розцінок за розділами та
підрозділами Збірників цін, Цінників та інших цінових нормативних документів.

Стартовий екран
Після запуску програми та введення пароля користувача (для мережевої версії
програми) відкриється Стартовий екран програми (рис.1). Стартовий екран складається з
двох вкладок, кожна з яких відображає свою інформацію.
Вкладка «Нещодавно відкриті проекти» містить список проектів, з якими Ви
працювали найближчим часом, що дозволить швидко продовжити незакінчену роботу.
Вона з'являється лише після початку роботи з проектами у програмі та може містити список
із 10 останніх проектів.
Вкладка «Новини» відображає новини нашої компанії, інформацію про вихід
оновлень програмних продуктів, анонси та підсумки різних подій. Ця інформація також
дублюється під списком проектів попередньої вкладки стартового вікна. Для завантаження
таких новин потрібне підключення до Інтернету.
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Рис.1 – Стартовий екран програми
У лівій частині вікна розташована панель із групами команд:
Блок «Завдання для роботи»
Ця група містить команди, що допоможуть на початку роботи у програмі:
«Відкрити нормативну базу» - дана команда відкриє вікно «База даних»;
«Список проектів» – відкриє вікно-провідник, за допомогою якого Ви можете
створювати, видаляти та керувати розміщенням проектів;
«Налаштування» - вікно попередніх налаштувань програми (для нових проектів, для
друкованих документів, для збереження архівів та експортованих файлів тощо).
Блок «Довідкова інформація»
Можна поставити своє запитання розробнику програми – на сайті заповнити
пропоновану форму; відповідь Ви отримаєте на вказану електронну пошту.
Також у цьому блоці можна відкрити цю Інструкцію користувача.
Блок «Інформація в Internet»
Це посилання на сайт компанії-розробника ТОВ «Computer Logic Group», а також на
сторінку оновлень даного програмного комплексу.
Блок «Контакти»
Коротка контактна інформація про розробника програмного комплексу.
6

Кошторисно-нормативна база
Кошторисно-нормативна база у програмі – це не лише розцінки зі збірників цін на
проектні та розвідувальні роботи, а й коефіцієнти, якими можна враховувати різні умови
проектування, перелік організацій замовників, проектувальників та вишукувальників, а
також інші дані. З меню «База даних» (рис.2) крім основного вікна кошторисно-нормативної
бази з розцінками на проектні та вишукувальні роботи можна відкрити вікно «Організації»
для створення та редагування переліку підприємств та організацій, вікно «Базовий список
виконавців» для перегляду та редагування посад виконавців проектно-вишукувальних робіт
для кошторисів за формою №3-П, а також вікно «Коефіцієнти», в якому можна переглянути
всі індексні коефіцієнти, що можуть використовуватись у розрахунках, коефіцієнти за
нормативними документами (КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» , Загальним
вказівкам щодо застосування збірника цін на проектні роботи для будівництва) та додати
до бази користувацькі (індивідуальні) поправочні коефіцієнти.

Рис.2 – Меню «База даних»
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Вікно (вкладка) «База даних»
Щоб відкрити вікно «База даних», вибираємо команду «Відкрити нормативну базу»
з меню «База даних» або на стартовому екрані програми.
У лівій частині вікна розташований список, що містить розділи збірників цін
відповідно до обраної групи (рис.3). Для вибору групи збірників цін, виду робіт або
конкретного збірника можна натиснути допоміжну кнопку в кінці рядка з найменуванням
виду робіт або групи збірників та у списку перейти на потрібну групу. При виборі команди
«Зміст» відкриється вікно зі змістом обраної групи, в якому можна знайти розділ або
таблицю потрібного збірника та швидко перейти до неї, а також можна відкрити
відображення всіх збірників та переходити між ними.

Рис.3 – Вікно «База даних»
У правій частині вікна відображаються розцінки поточної книги, згруповані за
таблицями. На вкладках «Склад робіт», «Види проектних робіт», «Поправки» Ви можете
переглянути відповідну інформацію за вибраною розцінкою.
У таблиці розцінок відображаються обґрунтування розцінки, найменування,
одиниця виміру та параметри розрахунку «А» та «В». Шифри розцінок не регламентуються
нормативними документами та сформовані розробником програми. Наприклад, для
проектних збірників П39 – це Розділ 39 Збірника цін на проектні роботи для будівництва,
П39-1 – таблиця даного розділу, П39-1-8 – це 8-а позиція у таблиці.
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Змінити мову нормативної бази (українська/російська) можна в нижній частині
вікна, клацнувши на прапор.

Зміст бази даних, пошук збірників та таблиць
Нормативна база у програмі включає наступні групи збірників:
Найменування груп збірників та розділів (книг)

Шифр у
складі
програми

Група – Нове будівництво
Збірник цін на проектні роботи для будівництва (Розділи з 1 по 65)

П1 – П65

Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи з нерухомих пам'яток
історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)

П72

Базові показники вартості проектно-планувальних та інших робіт з надання
платних послуг замовникам в Українській РСР

П90

Збірник цін на проектні роботи, що включаються до глави 1 зведеного
кошторисного розрахунку з електромережевих об'єктів

ПЭ1

Галузевий розділ – Машинобудівна промисловість

П13А

Цінник на передпроектні роботи для електромережевого будівництва

ППЭ1

Група – Капітальний ремонт
Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель та
споруд

К1-К5

Група – Вишукувальні роботи
Виробництво польових та камеральних робіт за спостереженнями методом
реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при
вивченні небезпечних геологічних процесів

В2

Виробництво польових та камеральних робіт за спостереженнями
газоеманаційним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів

В3

Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва
Цінник на виконання водолазного обстеження гідротехнічних споруд та
прокладених трубопроводів

И1 – И9
В18

Група – Нестандартизоване устаткування
Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР
конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого
устаткування

Н1
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Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизованого
устаткування індивідуального виконання для чорної та кольорової
металургії

Н2

Група – Обстеження будівель і споруд
Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки
технічного стану і паспортизації будівель та споруд

ПБ1

Група – Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та
картографічні роботи
Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та
картографічні роботи

ТК1 – ТК7

Група – Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
Група – Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт
Збірник норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами
господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів
нерухомого майна

ЗК1 – ЗК6

НЧ1

Порядок визначення вартості робіт з обстеження металевих конструкцій
будівель та споруд (ДСТУ Б Д.1.2-3:2016)

СТ1

Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт
у будівництві (ДСТУ Б Д.1.2-1:2013)

СТ2

Галузеві норми часу для проведення експертних робіт у сфері охорони
праці та промислової безпеки. Частина IІІ

ГНЧ3

Галузеві норми часу для проведення експертних робіт у сфері охорони
праці та промислової безпеки. Частина IV
Галузеві нормативи трудомісткості на виконання науково-дослідних робіт
в конструкторських і технологічних підрозділах підприємств і організацій
(частина ІІ)
Нормативи витрат труда з визначення вартості робіт з оцінки технічного
стану та експлуатаційної придатності будівель та споруд (СОУ Д.1.202495431-001:2008)

ГНЧ4
ОНТ2

СОУ1

Автомобільні дороги. Розділ 13. Норми часу на роботи з обстеження
мостів та труб (СОУ 2.1-37641918-097:2017)
Норми трудовитрат на розробку спеціальної проектно-конструкторської
документації нестандартизованого механічного устаткування та
спеціальних сталевих конструкцій гідротехнічних споруд (СОУ-Н МПЕ
40.1.21.141:2005)

СОУ2

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Розробка проектів
організації дорожнього руху (СОУ 45.2-00018112-049:2009)

СОУ4

СОУ3
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Група – Відомчі збірники
Збірник нормативів витрат труда та вартості розробки проектів
виробництва монтажних та спеціальних будівельних робіт та іншої
проектної документації
Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання
Прейскурант на розробку проектів виконання робіт при спорудженні
об'єктів ТЕС
Прейскурант на розробку проектів виконання робіт при спорудженні
об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000
Тимчасовий цінник на розробку спеціальних допоміжних споруд,
пристроїв, пристроїв та установок при проектуванні об'єктів з особливо
складними конструкціями та методами виконання робіт

В4

В5
В8
В9

Л1

Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання
ТЕС. Розділ 9

В10

Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітряпроводів
котлів ТЕС та котелень. Розділ 12

В11

Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств, будівель та
споруд міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89

В13

Галузевий розділ – Авіаційна промисловість
Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту
штучних споруд

В14
В15

Збірник цін та нормативів на проектні розробки з організації та технології
будівництва. СЦН ОТС-91

В17

Цінник на позастадійні проектні роботи. ЦВПР-89

В79

Збірник цін на обмірно-обстежувальні та проектні роботи для
капітального ремонту будівель та споруд. Будівельні конструкції
Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП

ОР91
доступний при
сформованому
кошторисі на
АСУТП

Група – Ціни на проектні та вишукувальні роботи із землеустрою та земельного кадастру
ЗУ2-ЗУ21
Ціни на проектні та вишукувальні роботи із землеустрою та земельного
кадастру (тимчасові)
Група – Вартість проектування об'єктів електричних мереж
Вартість проектування об'єктів електричних мереж (Укрсільенергопроект,
станом на 01.07.2008 р.)
Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до
150 кВ та ліній електропередачі напругою від 0,38 кВ до 150 кВ (СОУ-Н
МЕВ 45.2-37471933-44:2011)

ЭС1
СОУ5
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Група – Прейскурант ПЛ16-1916-90
ПЛ16
Збірник відпускних цін на технічну документацію з ліфтів (Прейскурант
ПЛ16-1916-90)
Група – Цінник на екологічні роботи
Цінник на екологічні роботи

Э1

Для швидкого переходу до потрібної таблиці найкраще скористатися командою
«Зміст», як говорилося вище, це список всіх розділів, підрозділів, розділів і таблиць (рис.4).

Рис.4 – Вікно «Зміст»
Для пошуку розділу, підрозділу, глави або таблиці за найменуванням введіть текст
у полі «Строка пошуку» і натисніть кнопку «Пошук» або клавішу Enter. Програма перейде на
першу знайдену позицію. Для переходу на наступну позицію, яка відповідає умовам пошуку,
натискаємо кнопку «Шукати далі».
Примітка:
У пошуковий образ краще вводити частину шуканого слова, без закінчення, таким чином
результати пошуку потраплять усі варіанти слова. Наприклад, результатами пошуку
слова «дорог» будуть слова дороги, дорога тощо.

Знайдені позиції виділяються кольором, якщо увімкнено опцію «Підсвічування
знайдених позицій» (рис.5). Усі позиції, які відповідають умовам пошуку, відображаються
12

списком у нижній частині вікна. Щоб перейти до потрібної таблиці, натисніть лівою клавішею
миші по її обґрунтуванню.

Рис.5 – Пошук у вікні «Зміст»

Щоб перейти до потрібної таблиці в базі даних, встановіть курсор і натисніть кнопку
«Застосувати». Для повернення у вікно «База даних» без змін - кнопка «Скасувати».
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Пошук розцінок
Для пошуку розцінок у нормативній базі виберіть команду головного меню «База
даних» - «Пошук у нормативній базі» або скористайтеся кнопкою «Пошук», розташованою
на панелі інструментів вікна «База даних».

Рис.6 – Вікно «Пошук розцінок»
У вікні (рис.6) Ви можете встановити наступні параметри пошуку:
«Пошук по полю»:
за обґрунтуванням розцінки – якщо відомий шифр розцінки;
за найменуванням розцінки - у рядок пошуку необхідно ввести слово або кілька слів, що
найбільш повно характеризують розцінку; пошук буде
проводитися на основі слова (наприклад, якщо ввести
слово «шкіл», то в результат пошуку потраплять слова
«школа», «школи», тощо);
«Умови пошуку»:
«Одне з слів» -

в результат пошуку увійдуть всі розцінки, у найменуванні яких
зустрічається хоча б одне зі слів, введених у «Рядок пошуку»;

«Всі слова» -

в результат пошуку увійдуть всі розцінки, у найменуванні яких
зустрічаються всі слова, введені в «Рядок пошуку», навіть якщо вони
розташовані у довільному порядку;

«Точна фраза» -

в результат пошуку увійдуть всі розцінки, в найменуванні яких є текст,
що повністю співпадає із заданою в рядку пошуку фразою.

Для більш ефективного та швидкого пошуку Ви можете встановити область пошуку,
вказавши збірники, в яких слід здійснювати пошук.:
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«Шукати в поточному збірнику» - пошук буде здійснюватися тільки у збірнику, відкритому у
вікні «База даних».
«Шукати у вказаній книзі» - пошук буде здійснюватися за вибраними книгами. Для вибору
книг натискаємо допоміжну кнопку і у вікні відзначаємо
потрібні книги (групи, розділи) – рис.7.

Рис.7 – Вибір підрозділів для пошуку розцінок
«По всій базі» - пошук буде здійснено за всіма збірниками кошторисно-нормативної бази.
Для початку пошуку натискаємо кнопку «Пошук». Якщо необхідно зупинити пошук
– є кнопка «Стоп». Для виходу з вікна пошуку та переходу у вікно «База даних» - натискаємо
«Вихід».
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Якщо пошук виконано успішно, то у вікні «База даних» на вкладці «Результати
пошуку» можна переглянути всі знайдені розцінки (рис.8). Шуканий образ тексту виділено у
найменуванні розцінки, а загальна кількість знайдених розцінок, які відповідають
пошуковому образу, відображено у нижній частині вікна.

Рис.8 – Вікно «База даних» з результатами пошуку

Якщо кількість знайдених позицій досить велика, можна скористатися додатковим
фільтром на вкладці «Результати пошуку». Для цього в полі «Фільтр» вводимо слова або
частину слова, за яким потрібно відфільтрувати знайдені розцінки, та натискаємо клавішу
Enter або кнопку

«Фільтр» (рис.9).
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Рис.9 – Вікно «База даних» з результатами пошуку та встановленням додаткового
фільтра
Щоб скинути фільтр, натисніть кнопку

«Очистити фільтр»..

Для переходу на вибрану розцінку клацніть на її обґрунтування лівою клавішею
миші.
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«Вибране»
Таблиці та розцінки, які Ви використовуєте найчастіше, можна помістити в папку
«Вибране» і тоді Ви швидко перейдете до необхідної позиції з будь-якої частини бази даних
або вікна «Кошторис ПВР». Для цього у вікні «Зміст» або вікні «База даних», обравши
необхідний розділ, таблицю або розцінку, натискаємо на панелі інструментів або вибираємо
з контекстного меню команду «Додати до вибраного».
У відповідному вікні редактора «Вибраного» можна перерозподілити обрані
розділи, таблиці та розцінки, як Вам зручно, видалити зайві та зберегти цей список для
подальшого використання (рис.10).

Рис.10 – Вікно «Вибране»

18

Технічні частини і нормативні документи
Для кожного збірника у базі даних програми зберігаються технічні частини. Щоб
відкрити для перегляду технічну частину за поточним збірником, можна вибрати команду
«Технічна частина» (рис.11):
з головного меню «База даних»;
з контекстного меню, що викликається натисканням правої кнопки миші;
або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів вікна «База даних».
Технічна частина вибраного збірника відкриється як файл MS Word. Для розділів
Збірника цін на проектні роботи та частин Збірника цін на вишукувальні роботи технічну
частину можна переглянути у вікні «База даних» на вкладці «Технічна частина», де вона
розподілена за частинами: загальні вказівки, глава, таблиця, примітки до таблиці, види робіт
(рис.11).

Рис.11 – Вікно «База даних», вкладка «Технічна частина» перегляд таблиці розцінок
Збірника цін
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Вікно «Організації»
Вікно «Організації» відкривається після вибору відповідної команди з головного
меню програми «База даних» (див. мал.2) та використовується у програмі для формування
переліку організацій «Проектувальника» та «Замовника» проекту (рис.12).
Щоб додати нову організацію, натисніть кнопку на панелі інструментів «Додати». У
таблиці з'явиться новий рядок для введення найменування.
Щоб видалити поточну організацію, натисніть кнопку «Видалити» на панелі
інструментів.

Рис.12 – Вікно «Організації»

Ви можете створити свої категорії організацій та фільтрувати організації за цими
категоріями. Для цього у графі «Категорія» клацаємо мишею допоміжну кнопку
,
відкриється вікно вибору категорій (рис.13). У цьому вікні ви можете додавати та видаляти
категорії організацій. Щоб підтвердити вибір категорії, натисніть кнопку «Застосувати», для
виходу з вікна без змін – «Скасувати». Якщо категорії вже створені, то потрібну категорію
можна вибрати на панелі інструментів у списку.
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Рис.13 – Створення та установка категорії для організацій

Коли перелік організацій сформований досить великий, потрібно прискорити пошук
необхідної організації. Можна скористатися фільтром за категоріями, а можна пошуком за
найменуванням. Щоб знайти потрібну організацію, введіть найменування в полі «Пошук»,
розташоване на панелі інструментів, та натисніть кнопку Enter. Програма встановить курсор
на першу організацію, що задовольняє пошуковому образу. Для продовження пошуку
натисніть кнопку на панелі інструментів «Шукати далі».

У разі потреби для кожної організації можна зберігати всі необхідні реквізити:
адреси та телефони, податкові реквізити, а також список контактних даних. Усі ці реквізити
заповнюються на відповідних вкладках у нижній частині вікна «Організації» (рис.14 та 15).
Податкові реквізити можуть бути використані для формування актів виконаних робіт, а за
внесеними контактами можна буде формувати підписи розрахунків та кошторисів.
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Рис.14 – Вкладка «Податкові реквізити» у вікні «Організації»

Рис.15 – Вкладка «Контакти» у вікні «Організації»
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Вікно «Базовий список виконавців»
Для складання кошторисів за формою №3-П нам знадобиться перелік виконавців
робіт за посадовими категоріями. У програмі передбачено список виконавців за
замовчуванням. Ви можете використовувати базовий список або формувати та редагувати
список користувача відповідно до посадових категорій у конкретній проектній організації
(якщо необхідно, то з додаванням прізвищ виконавців).
Для перегляду та редагування списку виконавців за посадовими категоріями
вибираємо команду головного меню «База даних» - «Базовий список виконавців» (див.
рис.2). Вікно «Базовий список виконавців» відкриється на вкладці «Базові виконавці»
(рис.16); змінювати мову відображення найменувань посад можна натиснувши на прапорі
на панелі інструментів.

Рис.16 – Вікно «Базовий список виконавців» вкладка «Базові виконавці»
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Для додавання або редагування виконавців користувача переходимо на вкладку
«Користувацькі виконавці» (рис.17). При виборі цієї вкладки на панелі інструментів стають
активними команди – додати, редагувати, видалити – для роботи з списком користувачів.
При натисканні кнопки «додати» або «редагувати» у допоміжному вікні пропонується
ввести або скоригувати найменування двома мовами (див.рис.17).

Рис.17 – Вікно «Базовий список виконавців» вкладка «Користувацькі виконавці»,
додавання виконавця
Щоб видалити вибраного виконавця, натисніть на панелі інструментів кнопку
«Видалити».
Графа «Індекс» необхідна для організацій, де тарифікація зарплати виконавців
формується застосуванням індексів до стартової ставки (тарифна ставка). Для організацій, у
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яких тарифікація зарплати формується за штатним розкладом, вартість 1 людино-дня
вноситься до графи «ЗП за 1 люд.-день у проекті, грн.».

Вікно «Коефіцієнти»
Вікно «Коефіцієнти» для перегляду відкривається за командою головного меню
«База даних» - «Коефіцієнти» (див. рис.2). На окремих вкладках у цьому вікні
відображаються індексні коефіцієнти («Індексні»), коефіцієнти за Загальними вказівками
(«Нормативні»), КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281) (рис.18) та
користувацькі. Вкладки з коефіцієнтами згідно ДБН та ДСТУ вже не використовуються
для поточних розрахунків, але у програмі залишені для роботи зі старими проектами.

Рис.18 – Вікно «Коефіцієнти», вкладка «КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ
№281)»

Вкладка «Користувацькі» передбачає створення та редагування індивідуальних,
створюваних користувачем коефіцієнтів (рис.19). Їх можна створювати простим списком, а
можна формувати у теках (підрозділах).
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Рис.19 – Вікно «Коефіцієнти», вкладка «Користувацькі»

Для створення нового коефіцієнта натискаємо на панелі інструментів кнопку
«Додати» або користуємося відповідним пунктом контекстного меню.
У вікні «Додавання коефіцієнта» (рис.20) заповнюємо поля:
«Найменування» - повний опис коефіцієнта, який у документах не виводиться на
друк (двома мовами).
«Примітка для друку» - коротка характеристика коефіцієнта, що друкуватиметься в
кошторисах, як обґрунтування застосування даного коефіцієнта (двома мовами).
«Значення за замовчуванням» - значення коефіцієнта, яке буде застосовуватися при
виборі даної поправки, якщо вибрано тип розрахунку «Абсолютне значення».
Також можна скористатися можливістю завдання формули розрахунку коефіцієнта
значення якого залежить від будь-яких параметрів. При виборі такої поправки програма
пропонуватиме внести необхідні параметри та розрахує значення коефіцієнта за внесеною
формулою та встановленими параметрами.
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Рис.20 – Додавання користувацького коефіцієнта

Якщо встановлена опція «Ускладнюючий фактор» (див. рис.20), коефіцієнт
розраховуватиметься за таким правилом: підсумковий коефіцієнт за ускладнюючими
факторами дорівнює сумі дробових частин коефіцієнтів і одиниці, якщо вони більші за
одиницю і добуток, якщо вони менші за одиницю.
Щоб підтвердити введення, натисніть кнопку «Застосувати». Для виходу з вікна
створення коефіцієнтів без змін – «Скасувати».
Для видалення вибраного коефіцієнта натискаємо кнопку
«Видалити»,
розташовану на панелі інструментів (див. рис.19) або вибираємо відповідну команду
контекстного меню.
Якщо параметри коефіцієнта необхідно скоригувати, то вибираємо команду
«Редагувати», вносимо відповідні коригування та підтверджуємо.

Вікно «Коефіцієнти» використовується для вибору та застосування списку
коефіцієнтів на проект, кошторис, розділ та розцінку.
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Якщо вікно «Коефіцієнти» викликається вже під час формування кошторису на
проектні або вишукувальні роботи за Збірниками цін, то з'являється ще одна вкладка
«Технічна частина» (рис.21). На цій вкладці відображаються коефіцієнти технічної частини
відповідного збірника, які можуть бути застосовані безпосередньо до обраної розцінки.

Рис.21 – Вікно «Коефіцієнти», вкладка «Технічна частина»
У разі вибору коефіцієнта, що розраховується за формулою, відкриється вікно для
введення значень змінних, що використовуються у розрахунковій формулі (рис.22).
Застосовуватись буде розраховане за формулою значення коефіцієнта.

Рис.22 – Розрахунок коефіцієнта за формулою
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Список проектів
Для того щоб приступити до розрахунку вартості проектно-вишукувальних робіт нам
необхідно сформувати кошторис (або кошториси), а для роботи з кошторисами у програмі
для початку необхідно створити проект. Проект являє собою зведений кошторис і
складається з групи локальних кошторисів на проектні та вишукувальні роботи.
Функції створення, відкриття, збереження, відображення та видалення проектів
реалізовані у вікні «Список проектів» (рис.23). Щоб його відкрити, виберіть команду з
головного меню «Проект» - «Список проектів» або аналогічну команду на стартовому
екрані.

Рис.23 – Вікно «Список проектів»
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Робота з каталогами (теками)
У мережевій версії програми проекти зберігаються із поділом за користувачами.
Кожному користувачеві доступні проекти, що знаходяться в особистому каталозі, каталозі
«Загальні проекти» та кошику. «Особистий» каталог кожного користувача має назву, що
збігається з ім'ям користувача. Проекти та теки, розташовані в ній, доступні лише її власнику
та користувачу з ім'ям «Адміністратор». Каталог «Загальні проекти» доступний всім
користувачам програми. Список користувачів створюється адміністратором, який координує
роботу всієї мережі в організації.
Для роботи з теками призначена панель інструментів у лівій частині вікна (див.
рис.23) або контекстне меню (рис.24). Щоб створити нову теку, встановіть курсор на
каталозі, в якому необхідно її створити та виберіть команду «Створити», відкриється вікно
для введення найменування теки (вводимо найменування та підтверджуємо). Вкладення
каталогів не обмежене.
Щоб видалити теку, виберіть її у вікні «Список проектів» та натисніть кнопку
«Видалити». В результаті програма виведе на екран вікно із запитом на підтвердження
операції видалення теки. Натисніть кнопку «Так», якщо Ви дійсно хочете видалити теку, «Ні»
- для скасування видалення.

Рис.24 – Контекстне меню для роботи з теками (каталогами)
Контекстне меню в основному дублює команди панелі інструментів, але тут є
додаткові команди (див. рис.24)
1) «Зберегти теку в архів», яка дозволяє зберегти цілий каталог з усіма вкладеними
теками та проектами, що містяться в них, в єдиний архівний файл;
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2) «Друк зведення витрат», за якою формується друкований документ із
підсумковими сумами за всіма проектами, що містяться у теці, з розподілом на
вишукувальні, проектні (науково-проектні), додаткові роботи та підсумком за кожним
проектом і загальною сумою.

Робота з проектами
Проекти відображаються програмою як список: номер і шифр проекту,
найменування проекту (робоче ім'я, аналог імені файлу), сума за кошторисом 1П, сума за
ДЦ, дата останньої модифікації (рис.23). Щоб відсортувати список проектів за одним із
зазначених полів, клацніть заголовок відповідного стовпця списку. Наприклад, щоб
відсортувати проекти за датою, клацніть мишею на заголовку стовпця «Змінено» списку
проектів.
Для кожного проекту в нижній частині вікна можна переглянути інформацію на
вкладці «Властивості проекту»: хто створив проект (ім'я користувача) та дату його створення;
а на вкладці «Примітка» можна вказувати будь-яку пов'язану з вибраним у списку проектом
робочу інформацію – вводьте текст та натискаєте кнопку «Зберегти» (рис.25).

Рис.25 – Збереження примітки для проекту в вікні «Список проектів»
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Для роботи з проектами у правій частині вікна «Список проектів» також є панель
інструментів та всі команди продубльовано у контекстному меню (рис.26).

Рис.26 – Контекстне меню для роботи з проектами

Додатково у контекстному меню є команда «Копіювати» для створення повноцінної
копії проекту, якщо необхідно розрахувати вартість проектування аналогічного об'єкту.
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Створення проекту
Для створення нового проекту у вибраній теці вибираємо команду «Створити» у
контекстному меню або натискаємо відповідну кнопку на панелі інструментів. Відкриється
вікно створення проекту, яке має три вкладки: «Загальні» (рис.27), «Параметри розрахунку»
(рис.28) та «Вибір організацій» (рис.30).

Рис.27 – Вікно «Створення проекту», вкладка «Загальні»
На першій вкладці - «Загальні» (рис.27) - ми вводимо:
«Шифр проекту», який за замовчуванням дорівнює номеру проекту, але може
редагуватися користувачем на власний розсуд (наприклад, архівний номер проекту);
«Номер замовлення» – заповнюємо поле за необхідності;
«Найменування проекту» – це характеристика або ім'я проекту, яке є ім'ям файлу і
в друкованих формах не використовується. Найменування створюваного проекту є його
умовним позначенням і служить для відображення та швидкого пошуку проекту у вікні
«Список проектів»;
«Найменування об'єкта будівництва» – повноцінне найменування об'єкта, яке
використовуватиметься у друкованих документах;
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«Адрес об’єкту»;
«Додаток» - це поле заповнюється, якщо ми формуємо кошториси як додаток до
договору, контракту, додаткової угоди, тощо.

Рис.28 – Вікно «Створення проект», вкладка «Параметри розрахунку»

На вкладці «Параметри розрахунку» (рис.28) обираємо:
«Мову друкованих документів» - українська чи російська;
«Систему оподаткування» – варіант шаблона розрахунку оподаткування, який
підключається.
В поточній версії програми «Індексні коефіцієнти» за замовчуванням встановлені
останні – станом на 08.11.2021 г. згідно КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ
№281) (для середньомісячної заробітної плати в будівництві у 2020 році 10628,39 грн. для
середнього розряду 3,8).
«Стадії проектування» - можна вибрати стадію на весь проект. Якщо в проекті
розраховуватиметься вартість проектування на різних стадіях, то встановлюємо на проект
«Не визначено» (рис.29), а необхідну стадію будемо враховувати для кожного кошторису.
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«Методика розрахунку» – встановлюється той нормативний документ, на підставі
якого проводяться розрахунки та формуються друковані форми – зараз КНУ Настанова з
визначення вартості ПВР (наказ №281).

Рис.29 – Вибір стадії проектування

«Точність розрахунку» - встановлення кількості знаків після коми, яку ми хочемо
бачити у кошторисах.
Параметри розрахунку значень коефіцієнтів, це установки, як програмі округляти
коефіцієнти, що застосовуються до позицій.

35

Третя вкладка вікна «Створення проекту» - «Вибір організацій» (рис.30). Тут
необхідно заповнити поля для організацій замовника та проектувальника.

Рис.30 – Вікно «Створення проекту», вкладка «Вибір організацій»
«Найменування організації замовника», «Найменування проектної організації» вибирається зі списку у вікні «Організації» (див. рис.14), яке відкривається при натисканні на
допоміжну кнопку . Кнопка
роботи з копіями проектів).

дозволяє очистити поле та обрати нову організацію (для

Усі введені дані, крім номера проекту, можна буде редагувати у відкритому проекті
– вікно «Структура проекту», обравши команду «Властивості проекту» (див.рис.29).
Для підтвердження створення проекту натискаємо кнопку «Застосувати». Для
виходу без змін – «Скасування». Якщо встановлено опцію «Відкрити після створення», то
після натискання кнопки «Застосувати» проект буде автоматично відкритий, і ми
потрапляємо у вікно «Структура проекту» (рис.31).
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Видалення та відновлення проекту
Щоб видалити непотрібний проект, виберіть його у вікні «Список проектів» та
виберіть команду «Видалити». Програма виведе вікно із запитом підтвердження операції
видалення проекту. Натисніть кнопку «Так» для підтвердження операції видалення проекту,
«Ні» - для скасування.
Примітка:
Після видалення проект або папка з усіма проектами, що знаходяться в ній, будуть
переміщені в «Кошик».

Папка «Кошик» призначена для зберігання видалених проектів та каталогів. Ви
можете відновити будь-який проект чи каталог із кошика. Для цього скористайтесь пунктом
контекстного меню «Відновити проект із кошика» для проектів або «Відновити теку з
кошика» - для каталогів.
У вікні «Переміщення проектів» виберіть теку, в яку необхідно відновити проект, і
натисніть кнопку «Застосувати». Щоб вийти з вікна без відновлення, натисніть –
«Скасувати».
Щоб видалити всі файли з «Кошика», скористайтесь командою контекстного меню
«Очистити кошик». Щоб видалити вибраний проект із кошика, скористайтесь командою
«Видалити проект»».

Переміщення та копіювання проекту
Щоб перемістити проект або групу проектів з однієї теки до іншої, виберіть у списку
назву проекту та натисніть кнопку «Перемістити». Програма виведе на екран вікно
«Переміщення проектів».
Вкажіть теку, в яку потрібно перемістити вибрані проекти, встановивши курсор.
Натисніть кнопку «Перемістити», щоб підтвердити переміщення проектів. Щоб вийти з вікна
без змін, натисніть кнопку «Скасувати».
Якщо потрібної теки немає у списку, створіть її, натиснувши кнопку «Створити теку».
Для створення копії проекту вибираємо відповідну команду з контекстного меню,
переходимо на теку, в яку хочемо помістити скопійований проект, та вибираємо з
контекстного меню команду «Вставити». У списку з'явиться скопійований проект,
найменування якого програма додає слово «Копія», в іншому цей проект повністю
відповідає першоджерелу.
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Збереження проекту в архів
Результатом архівації проекту є файл із розширенням *.spr. Файл архіву включає
всю необхідну інформацію для подальшого відновлення проекту та отримання достовірних
результатів розрахунку.
У вікні «Список проектів» виберіть потрібний Вам проект. Натисніть команду
контекстного меню «Зберегти проект в архів» або скористайтеся кнопкою на панелі
інструментів «В архів».
Введіть ім'я архіву проекту в полі запиту «Ім'я файлу» (за замовчуванням програма
пропонує, як ім'я файлу, використовувати назву проекту) і натисніть кнопку «Зберегти». Для
простоти пошуку проектів, файлу можна присвоїти довге ім'я, яке буде його описом. Повне
ім'я, що включає ім'я диска, сервера, проміжних папок та власне документа, може містити
до 255 символів.
Програма зберігає архів проекту в папку, шлях до якої вказано на вкладці «Шляхи
до файлів програми» вікна «Налаштування». Вікно «Налаштування» доступне за допомогою
команди головного меню «Сервіс» -> «Налаштування».

Відновлення з архіву
Відкрийте вікно «Список проектів». Виберіть команду контекстного меню
«Відновити з архіву». В результаті програма відкриє стандартне вікно Windows «Відкриття
файлу». Вкажіть шлях до файлу архіву та натисніть кнопку «Відкрити». Програма виведе на
екран вікно «Переміщення проектів». Виберіть зі списку ім'я робочого місця і вкажіть теку,
в яку необхідно помістити відновлюваний проект. Якщо потрібної теки немає у списку,
створіть її, натиснувши кнопку «Створити теку». Натисніть «Перемістити».

Відкриття проекту
Відкрити проект можна декількома способами:
вибрати у списку вікна «Список проектів» найменування необхідного проекту та
натиснути кнопку «Відкрити» на панелі інструментів або вибрати команду з контекстного
меню;
двічі клацнути мишею по найменуванню проекту у списку;
клацнути мишею пункт головного меню «Проект» і вибрати в списку найменування
необхідного проекту. З метою швидкого доступу до документів, що найчастіше
використовуються, програма зберігає в даному списку найменування проектів, робота з
якими здійснювалася в попередньому сеансі запуску.
Внаслідок відкриття проекту програма виведе на екран вікно «Структура проекту»
(рис.31).
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Структура проекту
Вікно «Структура проекту» призначене для роботи з поточним проектом. Програма
дозволяє паралельно працювати одразу з декількома відкритими проектами, перехід між
якими здійснюється через головне меню «Вікна» – ім'я потрібного проекту. У вікні
«Структура проекту» ми формуємо склад проекту: додаємо та видаляємо кошториси,
редагуємо параметри кошторисів, виконуємо налаштування їх властивостей та параметрів
розрахунку, а також можемо виконувати налаштування властивостей самого проекту,
натиснувши на панелі інструментів кнопку «Властивості проекту» (рис.29) , аналогічну
команду можна вибрати у головному меню «Документи». При цьому відкриється вікно,
аналогічне створенню проекту, в якому можна відредагувати всі основні та розрахункові
параметри, після чого натиснути кнопку «Застосувати» для їх збереження або кнопку
«Скасувати» для виходу без змін.
У верхній частині вікна «Структура проекту» (рис.31) відображається безпосередньо
структура поточного проекту, що складається з зведеного кошторису і кошторисів на
проектні та/або розвідувальні роботи. У нижній частині розташовані вкладки з параметрами
розрахунку та налаштуваннями поточного документа.

Рис.31 – Вікно «Структура проекту»
Документом «верхнього рівня» є зведений кошторис (форма №1-П), який включає
локальні кошториси. Локальні кошториси є документами «нижнього рівня» і складаються з
розділів та розцінок.
Документи, що входять до складу проекту, відображаються у вигляді списку: тип
документа (кошторису), номер документа в структурі кошторисної документації,
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найменування документа (кошторису), складові вартості (загальна вартість робіт та витрат
поточного документа, вартість проектних робіт, вартість вишукувальних робіт).
Відредаговані документи та нові документи позначаються значком (зелений
трикутник) ліворуч від імені кошторису до їх збереження. Після натискання кнопки
«Зберегти» відбувається збереження всіх змін, зроблених у проекті.
Для переходу між структурою проекту, списком розцінок вибраного локального
кошторису та базою даних можна скористатися вкладками «Структура проекту», «Кошторис
ПВР» та «База даних», розташованими у верхній частині головного вікна. Слід зазначити,
якщо вікно бази даних ще не було відкрито, то воно відкриється.
Перейти до списку цін вибраного кошторису, тобто. відкрити його, можна також
подвійним клацанням лівої клавіші миші на найменуванні кошторису.
Примітка:
Вкладки «Структура проекту» та «Кошторис ПВР» дозволяють перемикати режим
перегляду вікна тільки в рамках поточного проекту.

Якщо у Вас відкрито два проекти та більше, то перемикатися між ними можна не
тільки через меню «Вікна», а й використовуючи меню швидкого доступу, розташоване в
пункті головного меню «Проект». У списку останніх десяти проектів відкриті проекти
позначаються значком
, поточний проект позначено рамкою навколо значка
переходу в будь-який проект клацніть по ньому лівою кнопкою миші.

. Для

Створення кошторисів в проекті
Програма дозволяє створювати наступні кошториси та розрахунки:
Кошторис за формою 2-П (проектні);
Кошторис за формою 2-П (геодезія);
Кошторис за формою 2-П (інші вишукування);
Кошторис за формою 3-П;
Кошторис від вартості БМР;
Розрахунок вартості експертизи;
Розрахунок КП (ДСТУ 8855:2019)
Кошторис на обстеження будівель;
Кошторис на АСУ ТП.
Щоб додати кошторис до структури проекту, виберіть команду контекстного меню
«Додати до проекту» і в списку вкажіть потрібний тип кошторису. Також для додавання
кошторису можна скористатися кнопкою «Додати», розташованою на панелі інструментів, і
в списку вибрати необхідний тип документа.
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Відкриється вікно створення кошторису, в якому можна настроїти деякі параметри
документа. Залежно від типу створюваного кошторису вікно міститиме різні налаштування
(рис.32, 33, 34) або буде відразу запропоновано внести всі вихідні дані для розрахунку
(Кошторис від вартості БМР, Розрахунок вартості експертизи).

Рис.32 – Вікно створення кошторису за формою №2-П на проектні роботи

Рис.33 – Вікно створення кошторису за формою №2-П на вишукування
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Рис.34 – Вікно створення кошторису за формою №3-П
Наприклад, для всіх кошторисів необхідно вказувати номер кошторису та вибирати
стадію проектування. Але обрана стадія проектування впливатиме на розрахунок лише
кошторисів за формою №2-П на проектні роботи (автоматично підтягуються відповідні
коефіцієнти стадійності), для решти кошторисів – це лише інформаційний параметр.
Найменування кошторису ми повинні вказувати для всіх типів кошторисів та
розрахунків. Для кошторисів на вишукування (геодезія та інші вишукування) пропонується
одночасно створювати розділи за видами вишукувань (польові, лабораторні та камеральні
роботи) – ціни з бази даних розподіляються за цими розділами автоматично. Також для цих
кошторисів є можливість відразу при створенні сформувати додаткові нарахування – кнопка
«Встановити розрахунки» (детальніше буде розглянуто в розділі розрахунку кошторисів на
вишукування). Для кошторисів за формою №3-П додатково необхідно вказати «Вигляд
витрат» - для обліку суми за кошторисом у відповідній графі зведеного кошторису та
договірної ціни, а також вибрати «Тип розрахунку»: від основного показника кошторисної
вартості; від заробітної плати; від основного показника кошторисної вартості з урахуванням
кількості виконавців; від заробітної плати з урахуванням кількості виконавців.
Створення цих та інших кошторисів та розрахунків розглядатиметься в окремих
підрозділах даної Інструкції.

Видалення та відновлення кошторисів
Щоб видалити вибраний документ з проекту у вікні «Структура проекту», натисніть
кнопку «Видалити з проекту» на панелі інструментів або скористайтеся відповідною
командою контекстного меню. Документ буде позначений як видалений і ліворуч від його
найменування з'явиться значок «червоний хрестик» (рис.35).
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Рис.35 – Видалення кошторису у вікні «Структура проекту»
Щоб «приховати» видалені документи, натисніть на панелі інструментів кнопку
«Зберегти».
Щоб переглянути видалені документи, виберіть команду контекстного меню
«Відобразити видалені документи». В результаті у вікні структури проекту з'являться
кошториси, які були видалені (позначені значком «червоний хрестик»).
Щоб відновити видалений документ, виберіть його у списку, натисніть праву кнопку
миші та виберіть команду меню «Скасувати видалення». Документ буде позначено як
змінений. Після натискання кнопки «Зберегти» він буде остаточно збережений як
відновлений.

Копіювання кошторисів
Щоб створити копію кошторису, виберіть його у вікні «Структура проекту».
Виконайте послідовність команд:
Пункт меню «Правка» -> «Копіювати», або скористайтесь командою «Копіювати» з
контекстного меню;
Відкрийте проект, до якого необхідно помістити копію документа або створіть його
за допомогою засобів, що надаються вікном «Список проектів».
Виберіть пункт головного меню «Правка» -> «Вставити» або команду «Вставити» з
контекстного меню.
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Копію документа Ви можете включати до складу поточного проекту, наприклад,
якщо необхідно перерахувати кошторис для іншої стадії проектування. Для цього після
виконання команд, зазначених вище, для вставленого кошторису коригуємо номер
безпосередньо в таблиці вікна «Структура проекту», а стадію проектування та найменування
(за потреби) на вкладці «Загальні» у нижній частині вікна.

Параметри документів
У нижній частині вікна «Структура проекту» на вкладках «Загальні», «Коефіцієнти»,
«Нарахування за кошторисом», «Види проектних робіт» та «Підписи» формується та
зберігається інформація за відповідним документом (розрахунком чи кошторисом).
На вкладці «Загальні» для зведеного кошторису відображаються і можуть
редагуватися всі основні параметри проекту: стадія проектування, найменування об'єкта
будівництва, найменування проектної організації та організації-замовника тощо.
Для кошторису за формою №2-П на проектні роботи на вкладці «Загальні» можна
відредагувати стадію проектування, найменування кошторису, вид робіт, встановити опцію
для виключення суми по даному кошторису з розрахунку ПДВ, змінити показник вартості за
1 людино-день (використовується для розрахунку за збірниками витрат труда) та розмір
мінімальної заробітної плати (для розрахунку за «Цінником на екологічні роботи») (рис.36).
Також для кожного окремого кошторису на вкладці «Загальні» можна дописати «Додаток»,
до якого документу являє цей кошторис (у разі коли, наприклад, до договору на виконання
робіт кожний кошторис є окремим додатком зі своїм номером).

Рис.36 – Вкладка «Загальні» у вікні «Структура проекту» для кошторису за формою №2-П
на проектні роботи

Для кошторису за формою №2-П на вишукування – додатково є параметр
«Підсумовувати округлені значення за базовою ціною», тому що деякі розрахунки у
кошторисах на вишукування залежать від сум саме за базовою ціною (у рублях колишнього
СРСР).
Для кошторисів за формою №3-П на вкладці «Загальні» можна редагувати всі
параметри, вказані під час створення кошторису.
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На вкладці «Коефіцієнти» для кожного типу документа відображатимуться
коефіцієнти, встановлені на поточному або вищому рівні. Коефіцієнти, встановлені на
вищому рівні, позначені значком -

(червоний ромб).

При встановленні значення коефіцієнта, яке відрізняється від значення за
замовчуванням, коефіцієнт позначається зеленою галочкою» -

.

На вкладці «Нарахування за кошторисом» відображатимуться додаткові витрати,
сформовані на кошторисі в окремому вікні «Нарахування». На друку ці витрати виводяться
за підсумком кошторису.

На вкладці «Види проектних робіт» для кошторисів на проектні роботи
відображаються всі види робіт, які є у розцінках кошторису. За однаковими видами робіт
вартість підсумовується. За розцінками, у яких видів робіт не передбачено, сума додається
до «Інших робіт». За кожним видом робіт відображається відсоток від загальної вартості за
кошторисом.

На вкладці «Підписи» відображаються підписи до поточного документа.
Для редагування значення «Посада» або «Ініціали» встановіть курсор у відповідне
поле та натисніть клавішу Enter. Програма перейде до режиму редагування. Після
редагування поля, щоб підтвердити введення, натисніть знову клавішу Enter. Щоб вибрати
підпис для друку в поточному документі, позначте його в першому стовпці.
За умовчанням підписи сформовані за посадами відповідно до додатків КНУ
Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281).

Ви можете копіювати підписи з інших документів, для цього скористайтеся
кнопками панелі інструментів вкладки – «Копіювати» та «Вставити». За допомогою кнопки
«Розповсюдити» на рівні зведеного кошторису Ви можете скопіювати підписи проекту
(зведеного кошторису) у всі кошториси, що входять до нього (рис.37).

Рис.37 – Вкладка «Підписи» у вікні «Структура проекту» для зведеного кошторису
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Увімкнена на рядку опція у графі «Заголовок» має на увазі друк текстового рядка
без місця (лінії) для підпису, наприклад, якщо необхідно встановити місце для печатки –
«М.П.» або вивести текст «Узгоджено».

Якщо на проекті обрані організації проектувальника та замовника, для яких у вікні
«Організації» були внесені контактні особи (на вкладці «Контакти»), то можна обрати
підписантів з внесених даних. Для цього після натискання клавіши Enter у графі «Ініціали»
на вкладці «Підписи» потрібно натиснути допоміжну кнопку (три крапки) та у вікні, що
відкриється, обрати потрібного за посадою підписанта та натиснути кнопку «Застосувати»
(рис.38).

Рис.38 – Вибір підписанта з бази організацій
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Кошторис від вартості БМР
КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (наказ №281) встановлює правила
визначення кошторисної вартості проектних робіт від «вартості будівельних робіт» розрахункової бази із застосуванням усереднених відсоткових показників (розділ ІІ).

Методика розрахунку
Розрахунковою базою для об'єктів невиробничого призначення та лінійних
об'єктів транспортної інфраструктури є вартість будівельних робіт за підсумком глав 19 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (або зведених кошторисних
розрахунків вартості будівництва при проектуванні за чергами), наведена у поточний рівень
цін на момент складання розрахунку.
Розрахунковою базою для об'єктів виробничого призначення, окремих об'єктів
громадського призначення та об’єктах телекомунікації (в яких відсоток вартості
устаткування у вартості будівництва перевищує 30 %) є вартість будівельних робіт за
підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, наведена в
поточний рівень цін на момент складання розрахунку, та частина вартості устаткування,
визначена за процентним показником згідно з таблицею 1 КНУ Настанова з визначення
вартості ПВР (наказ №281). Базою визначення частки вартості устаткування служить вартість
устаткування за підсумками глав 1-9 графа 5 ЗКР, наведена поточний рівень цін.
Розрахункова база може бути визначена проектувальником: на підставі
вартісних показників об’єктів-аналогів
або укрупнених усереднених показників вартості будівництва на одиницю виміру
потужності (1 м2 загальної площі, 1 м3 обсягу будівлі, одне відвідування тощо) із
застосуванням коефіцієнта 0,91.
Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт в залежності від
розрахункової бази та класу наслідків об'єкта будівництва наведено у додатку 1 КНУ
Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281).
Слід враховувати п.1.9 цієї Настанови, в якому зазначено, що «Вартість проектних
робіт та експертизи, визначена за показниками цієї Настанови враховує всі витрати,
крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість».
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Формування кошторисів
При створенні «Кошторису вартості БМР» відразу пропонується внести всі необхідні
параметри для розрахунку вартості, крім застосування поправочних коефіцієнтів. Після
внесення номера та найменування кошторису (за замовчуванням найменування кошторису
копіюється з найменування об'єкта будівництва) необхідно вибрати варіант розрахункової
бази: від вартості БМР (за розділами 1-9) або за укрупненою усередненою вартістю
будівництва (дані за листами та наказами Мінрегіону України на певний період) (рис.39).

Рис.39 – Вікно створення «Кошторису від вартості БМР»
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Якщо вибирається перший варіант розрахункової бази – від вартості БМР (за
главами 1-9), то далі необхідно вибрати таблицю відсоткових показників (додаток 1 КНУ
Настанова з визначення вартості ПВР), тобто за функціональним призначенням об'єкта –
натискаємо кнопку «Вибрати» та застосовуємо таблицю відповідно до функціонального
призначення нашого об'єкта (рис.40).

Рис.40 – Вікно вибору таблиці відсоткових показників
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Якщо вибираємо другий варіант розрахункової бази – за укрупненою усередненою
вартістю будівництва, то автоматично вибирається таблиця 1 для об'єктів невиробничого
призначення (див. рис.44). Тепер необхідно «Вибрати вартість» (рис.41) за листами чи
наказами Мінрегіону та внести кількість одиниць виміру.

Рис.41 – Вибір вартості для житлових об’єктів та об’єктів соціального призначення
Залишається вказати клас наслідків об'єкта (рис.42), вибрати стадійність та стадію,
на яку виконується розрахунок вартості (рис.43).

Рис.42 – Вибір класу наслідків об’єкта
50

Рис.43 – Вибір стадійності проектування
Тепер всі вихідні дані для такого кошторису внесено (рис. 44).

Рис.44 – Вікно «Створення кошторису від БМР» із заповненими даними
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Якщо було вказано розрахункову базу «Від вартості БМР (за главами 1-9)», після
вибору таблиці відсоткових показників необхідно внести вартість за главами 1-9 ЗКР:
для об'єктів виробничого призначення – це вартість будівельних робіт (графа 4 ЗКР),
вартість обладнання (графа 5 ЗКР) та загальна вартість за розділами 1-9 (графа 7 ЗКР);
для всіх інших об'єктів – лише вартість будівельних робіт (графа 4 ЗКР). За потреби
врахування вартості устаткування в розрахунковій базі для таких об'єктів (якщо відсоток
вартості устаткування у вартості будівництва перевищує 30 % - п.2.5 КНУ «Настанова з
визначення вартості ПВР») можна скористатися опцією «Додати вартість устаткування» і тоді
вносимо вартості за графами 4, 5 та 7 ЗКР – рис.45.

Рис.45 – Вікно Створення кошторису від БМР із заповненими даними за главами 1-9
Потім також обираємо клас наслідків, стадійність та вказуємо стадію для
розрахунку.
Залишається, при необхідності, додати розподіл за видами проектних робіт та
врахувати поправочні коефіцієнти.
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Розподіл за видами проектних робіт
Формувати розподіл за видами проектних робіт можна повністю самостійно –
натискаємо кнопку на панелі інструментів «Види проектних робіт». У вікні, яке відкривається
(рис.46), користуємось командою «Редагувати склад» і обираємо існуючі чи додаємо нові
розділи проектної документації (рис.47). Після формування переліку розділів (видів робіт)
вносимо відсотки – розподіл вартості за розділами. За необхідності до окремих розділів
можна застосувати коефіцієнти – відповідна кнопка на панелі інструментів вікна «Види
проектних робіт».

Рис.46 – Вікно «Види проектних робіт» для Кошторису від вартості БМР
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Рис.47 – Вікно «Список видів проектних робіт» для формування переліку розділів
Щоб не вносити весь перелік розділів вручну, можна скористатися копіюванням
видів робіт з відповідної за функціональним призначенням розцінки Збірника цін на
проектні роботи – тобто з Бази даних. У вікні «База даних» знаходимо відповідну розцінку,
яка підходить за функціональним призначенням, і на вкладці «Види проектних робіт» для
цієї розцінки натискаємо кнопку «Копіювати види робіт» (рис.48).

Рис.48 – Копіювання видів проектних робіт з розцінки в Базі даних

Після цього повертаємось у вікно «Структура проекту» та з контекстного меню на
«Кошторисі від вартості БМР» обираємо команду «Вставити види робіт» (рис.49), обираємо
стадію проектування (рис.50) і тепер можемо відкривати вікно «Види проектних робіт» і за
необхідності коригувати виконання (рис.51).
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Рис.49 – Контекстне меню команд на Кошторисі від БМР

Рис.50 – Вибір стадії проектування для використання видів робіт
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Рис.51 – Вікно «Види проектних робіт» із доданими видами робіт
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Застосування коефіцієнтів на кошторис
Для застосування коефіцієнтів на Кошторис від вартості БМР в цілому, якщо для
цього є відповідні обґрунтування, виконується у вікні «Структура проекту» - натискаємо
кнопку «Коефіцієнти» на панелі інструментів або обираємо аналогічну команду
контекстного меню. У вікні «Коефіцієнти» обираємо і відмічаємо необхідні для застосування
коефіцієнти (рис.52) та натискаємо «Застосувати».

Рис.52 – Вікно «Коефіцієнти» для Кошторису від вартості БМР
Застосовані коефіцієнти відображаються на нижній вкладці «Коефіцієнти» (рис.53),
де за необхідності можна вносити значення коефіцієнтів, які відрізняються від встановлених
за замовчуванням.

Рис.53 – Вкладка «Коефіцієнти» для Кошторису від вартості БМР у вікні «Структура
проекту»
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Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт
Згідно п.2.9 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (наказ №281) Для
приведення відсоткових показників, що наведені в додатку 1 цієї Настанови, в поточний
період, виконується розрахунок коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт.
Розрахунок коефіцієнту виконують за формулою:
Звд

Іп =

1+(1+Ввідр )×Пзп (З −1)
уп

ПБ ×ІБ +ПУ ×ІУ

(1)

де, Звд – рівень середньомісячної заробітної плати, передбачений у вихідних даних
замовника на розробку проектної документації для розряду складності робіт у будівництві
3,8;
Зуп – рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у
будівництві 3,8 врахований при визначенні відсоткових показників (примітка 2 таблиці 1
додатку 1 цієї Настанови);
Пзп – питома вага заробітної плати в структурі проектної організації (за розрахунком
проектної організації на дату прийняття цієї Настанови);
Ввідр – відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне
страхування (відповідно до «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»);
ПБ, ПУ – питома вага вартості будівельних робіт та вартості устаткування в
розрахунковій базі (у випадку відсутності даних приймається за об’єктом-аналогом),
визначена на дату прийняття цієї Настанови;
ІБ, ІУ – індекси зміни вартості будівельних робіт та вартості устаткування визначені
за період з дати затвердження прийняття цієї Настанови по дату визначення вартості
будівництва (розрахункової бази), які приймаються на підставі офіційних даних Державної
служби статистики України.
Якщо за результатами розрахунку значення коефіцієнта Іп становить менше за
одиницю, він приймається рівним одиниці.
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Цей новий коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт згідно п.2.9 Настанови та
формули (1) реалізований в програмі на окремій вкладці вікна «Створення кошторису від
вартості БМР» (рис.54).

Рис.54 – Вікно «Створення кошторису від вартості БМР» вкладка «Розрахунок
коефіцієнта зміни вартості»

Всі змінні можуть бути внесені користувачем. Змінні П_б та П_у за замовчуванням
розраховуються від розрахункової бази, яка визначена за даними на вкладці «Розрахунок
кошторису від БМР». Змінні І_б та І_у обираються в додатковому вікні «Вибір індексу цін на
БМР» (рис.55) / «Вибір індексу цін на устаткування» (відкривається у разі натискання на
графу «Значення») – обирається початкове та кінцеве значення індексу (рік, місяць),
розрахунок виконується перемноженням значень індексів за обраний період. Також можна
розрахувати індекс окремо і ввести у «Фактичне значення» – див. рис.55.
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Рис.55 – Вікно «Вибір індексу цін на БМР»

У прикладі застосовані індекси зміни вартості БМР та устаткування за період з
листопада 2021 року (введення в дію Настанови) до лютого 2022 року, враховано зміну рівня
зарплати – для прикладу, за даними замовника заробітна плата для розряду 3,8 встановлена
на рівні 15000 грн. Коефіцієнт зміни вартості проектних робіт отримуємо – 1,115, у разі
питомої ваги заробітної плати у загальній структурі вартості робіт 0,519.
У друкованій формі Кошторису від вартості БМР цей коефіцієнт виводиться
окремим рядком за розрахунком кошторису з описом всіх змінних, що входять у формулу
розрахунку коефіцієнта.
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Кошторис на проектні роботи за формою №2-П
За умови неможливості визначення вартості проектних, вишукувальних та науковопроектних робіт від вартості будівельних робіт, вартість можна визначити із застосуванням
збірників цін на проектні, вишукувальні та науково-проектні роботи, а також відповідних
коефіцієнтів та індексів – розділ ІІІ та додаток 7 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР»
(наказ №281).

Методика розрахунку
Залежно від інтервалу, в який потрапляє основний показник об'єкта, що
проектується, з відповідної таблиці Збірника цін вибираються постійні величини «a» і «b». І
потім виконується розрахунок за формулою «a + b * X», де X – це і є основний натуральний
показник об'єкта, що проектується.
Коефіцієнт стадійності програмою встановлюється автоматично для кожної
розцінки залежно від стадії проектування, обраної під час створення кошторису (чи
проекту), але може бути скоригований користувачем (за необхідності).
Додатково можуть застосовуватися поправочні коефіцієнти відповідно до технічних
частин розділів Збірника цін та на підставі положень КНУ «Настанова з визначення вартості
ПВР» (наказ №281), а також згідно з «Загальними вказівками щодо застосування збірників
цін на проектні роботи для будівництва» в частині, що не суперечить Настанові. Ці
коефіцієнти та поправки користувач встановлює самостійно, враховуючи різні ускладнюючі
фактори, особливості та умови проектування конкретного об'єкта будівництва відповідно до
завдання на проектування. Причому порядок застосування обраних коефіцієнтів у програмі
автоматизований: це може бути звичайне перемноження (ціноутворюючі коефіцієнти), а
може підсумковий коефіцієнт визначатися підсумовуванням одиниці та дробових частин
коефіцієнтів (коефіцієнти ускладнюючих факторів).

Редагування кошторисів
До кошторису за формою №2-П можна додати розділ, розцінку, індивідуальні
розрахункові позиції (Розрахунок) або рядок примітки (рис.56).

Рис.56 – Команда додавання у кошторис №2-П
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Розділ
Розділ призначений для угруповання розцінок та отримання сум за блоком робіт.
Щоб додати до кошторису розділ, виберіть команду контекстного меню «Додати» ->
«Розділ».
На екрані з'явиться рядок редагування найменування розділу. Для закінчення
введення натисніть Ctrl+Enter або кнопку «Зберегти».
Властивостями розділу є:
найменування - ім'я, під яким друкуватиметься сума у кошторисі;
коефіцієнти - набір коефіцієнтів, який поширюється на всі розцінки всередині
розділу;
список видів проектних робіт - набір видів робіт, складений із видів робіт розцінок,
що входять до розділу, та згрупований за аналогічними видами.

Розцінка
У разі вибору команди контекстного меню «Додати» -> «Розцінку» ми автоматично
потрапляємо у вікно «База даних» для пошуку та вибору необхідних розцінок.
З кошторисно-нормативної бази існує можливість додати в кошторис як одну
обрану розцінку, так і сформувати в буфері обміну цілий список розцінок і додати їх у
кошторис натисканням однієї кнопки.
Якщо потрібно додати одну розцінку, то у вікні нормативної бази вибираємо
необхідну розцінку та з контекстного меню – команду «Додати до <назви поточного
проекту>» (рис.57).

Рис.57 – Додавання у кошторис №2-П з бази даних однієї розцінки
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Після додавання розцінки програма автоматично перейде у вікно поточного
кошторису, не закриваючи вікна бази даних.
Якщо необхідно додати відразу кілька розцінок у поточний кошторис: Для цього у
вікні «База даних» виберіть розцінку та натисніть на панелі інструментів кнопку
«Накопичення» або клацніть на розцінці подвійним клацанням лівої клавіші миші. В
результаті в нижній частині вікна з’явиться вкладка «Буфер обміну» і вибрана розцінка буде
поміщена до списку. Повторіть дані дії для всіх розцінок, які потрібно додати до кошторису.
Для вставки вибраних розцінок у кошторис натискаємо кнопку «Додати в кошторис» (рис.58)
на вкладці «Буфер обміну» або переходимо у вікно кошторису та виконуємо команду
контекстного меню «Вставити».

Рис.58 – Додавання у кошторис №2-П з бази даних переліку розцінок

Примітка.
Всі нові розцінки будуть додані після поточної позиції, тому перш ніж вставляти ціни
встановіть курсор на позицію, після якої потрібно додати розцінки. Якщо потрібно
додати розцінки в новий розділ, який ще не містить жодної позиції, то курсор слід
встановити на заголовок розділу.
За необхідності пересунути розцінку можна скористатися кнопками «вгору»/«вниз» на
панелі інструментів вікна «Кошторис ПВР».

Після додавання розцінок у кошторис вам необхідно у вікні «Кошторис ПВР» внести
основні показники за кожною розцінкою (рис.59).
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Рис.59 – Вікно «Кошторис ПВР», установка основного показника та розрахунок розцінки
У випадку, коли показник потужності об'єкта проектування менше або більше
табличних показників, наведених у розділі Збірника цін, вартість проектних робіт згідно з
Загальними вказівками щодо застосування збірника цін на проектні роботи для будівництва
визначається методом інтерполяції (екстраполяції). Інтервали значень табличних показників
програмою відстежуються і у разі, якщо вводиться основний показник менше або більше
табличного, програма автоматично включає інтерполяцію та повідомляє про це
користувачеві (рис.60).

Рис.60 – Повідомлення програми о включенні метода інтерполяції
При цьому формула розрахунку у розцінці зміниться відповідно до положень
Загальних вказівок (рис.61). Ви можете змінити межі розрахунку, вони розташовані на
вкладці «Розрахунок розцінки» у групі «Інтерполяція». Якщо існує необхідність примусово
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відключити застосування інтерполяції, то це можна зробити включенням опції «Відключити
інтерполяцію за параметром В».

Рис.61 – Розрахунок розцінки із застосуванням метода інтерполяції
Коли прийнятий натуральний показник об'єкта, що проектується, менше половини
мінімального або більше подвоєного максимального показників, наведених у таблиці
Збірника цін, то вартість проектних робіт повинна визначатися за іншою методикою – на
підставі трудомісткості проектних робіт. Програма повідомить про це (рис.62), і користувач
може додати до проекту кошторис за формою №3-П, а може залишити розрахунок методом
інтерполяції за погодженням із замовником.

Рис.62 – Повідомлення програми о необхідності застосування метода розрахунку від
трудовитрат
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Зверніть увагу на кнопку
, що з’являється у графі «Основний показник». У разі
натискання на цю кнопку можна у разі необхідності розрахувати основний показник за
формулою, внесеною або числовими параметрами, або із застосуванням змінних (рис.63).

Рис.63 – Внесення основного показника із застосуванням формули розрахунку
У такому випадку в такий розцінці буде виведена формула розрахунку основного
показника у вікні «Кошторис ПВР» (рис.64), а у друковані формі вона буде розписана за
внесеними змінними (рис.65).

Рис.64 – Формула розрахунку основного показника у вікні «Кошторис ПВР»

Рис.65 – Формула розрахунку основного показника у друкованому кошторисі
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Індивідуальні розрахункові позиції
Ви можете додавати розцінки, які мають індивідуальні розрахункові параметри
відповідно до стандартної формули розрахунку або із заданою користувачем формулою –
«Розрахунок». Розцінки такого типу зручно застосовувати у разі, коли у збірнику немає
необхідної розцінки або відповідно до технічної частини розрахунок обраної розцінки
проводиться за формулою, відмінною від стандартної. Для додавання розрахунку
виконайте команду на панелі інструментів або з контекстного меню «Додати» ->
«Розрахунок», програма запропонує вибрати формулу зі списку, яку можна буде
скоригувати. До списку розцінок буде додано новий рядок і таблиця перейде в режим
редагування найменування. Щоб підтвердити введення найменування, натисніть клавішу
Ctrl+Enter. На вкладці «Розрахунок розцінки» Вам буде доступне поле для коригування
формули, а також внесення параметрів розрахунку (рис.66).

Рис.66 – Позиція «Розрахунок» в кошторисі на проектні роботи

67

Примітка
Примітка є текстовим полем і служить для виведення на друк додаткової інформації
щодо документа.

Застосування коефіцієнтів
Для вибору коефіцієнтів до поточної ціни натисніть команду контекстного меню
«Коефіцієнти» або скористайтеся кнопкою «Коефіцієнти», розташованою на панелі
інструментів вікна «Кошторис ПВР».
Відкриється вікно «Коефіцієнти» (див. рис.21). Усі коефіцієнти поділені на групи. У
вікні кожна група розміщується на окремій вкладці.
Для вибору необхідного коефіцієнта позначте його. По закінченні вибору
коефіцієнтів натисніть кнопку «Застосувати» або «Вихід» у разі скасування вибору.
Якщо потрібно скоригувати значення коефіцієнта на погоджене із замовником, то
це робимо на вкладці «Коефіцієнти» у нижній частині вікна «Кошторис ПВР» після вибору та
застосування обраних коефіцієнтів - у графу «Значення» вносимо необхідне число. Також на
цій вкладці можливо редагувати найменування коефіцієнтів і примітки для друку.

Редагування видів проектних робіт
Якщо необхідно розрахувати вартість проектних робіт, які підлягають виконанню в
скороченому обсязі чи складі, тобто коли до виконання планується не повний комплекс
робіт, передбачених чинними нормативними документами, у програмі передбачена
можливість коригування вартості, визначеної за Збірником цін, виключенням з розрахунку
тих «видів проектних робіт», які не виконуватимуться, відповідно до рекомендованого
розподілу вартості розробки проектно-кошторисної документації в відсотках від ціни.
Для редагування складу проектних робіт виберіть команду контекстного меню
«Види проектних робіт» або скористайтесь кнопкою на панелі інструментів «Види проектних
робіт». Відкриється вікно «Види проектних робіт» (рис.67), в якому, встановлюючи або
знімаючи галочку навпроти найменування виду робіт, Ви включатимете або виключатимете
його з розрахунку розцінки.
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Рис.67 – Коригування видів проектних робіт для розцінки
Також є можливість враховувати різні фактори, застосовуючи коефіцієнти до
окремих видів проектних робіт, розробка яких ускладнюється чи спрощується, чи коригувати
питому вагу окремих видів проектних робіт у складі розцінки у межах загальної вартості
проектування. За допомогою команди «Коефіцієнти» на панелі інструментів даного вікна
для вибраного виду робіт можна встановити застосування коефіцієнтів як за нормативними
документами, так і користувацьких, а за допомогою клавіші Enter Ви можете переходити в
режим редагування значення відсоткового показника виду робіт.
Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «Застосувати», для виходу без
змін – «Скасувати».
Аналогічні дії можна виконувати і на вкладці «Види проектних робіт» у нижній
частині вікна «Кошторис ПВР».
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Конструктивні елементи.
В окремих випадках потрібно виділення частини вартості проектування за дещо
іншими критеріями, ніж «види проектних робіт». Такий розподіл вартості так само
визначено відповідними розділами нормативних документів та відображає функціональне
призначення тієї чи іншої частини об'єкта проектування.
Такий розділ у програмі позначений як «Конструктивні елементи». Як приклад
розглянемо виняток окремих конструктивів для розцінки П1-7-1, на яку є вибір варіантів
конструктивних елементів - див.рис.68. Підсумковий коефіцієнт за видами конструктивних
елементів враховується у формулі розрахунку вартості.

Рис.68 – Вибір конструктивних елементів для розцінки
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Кошториси на вишукування за формою №2-П
Вартість вишукувальних робіт визначається із застосуванням Збірника цін на
вишукувальні роботи для капітального будівництва, а також відповідних коефіцієнтів та
індексів за таблицями додатка 7 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (наказ №281).
У разі визначення кошторисної вартості вишукувальних робіт, відсутніх у Збірнику
цін, розрахунок проводиться відповідно до калькуляції витрат труда (кошторис за формою
№3-П).

Методика розрахунку
Ціни у збірнику наведено у рублях к.СРСР, тобто. як і для розрахунку вартості
проектних робіт для приведення в поточний рівень цін застосовуються відповідні
коефіцієнти та індекси, а також використовуються поправки для врахування необхідних
умов виконання вишукувань.
Ціни на польові роботи передбачені для їх виконання в експедиційних умовах із
виплатою працівникам коштів на відрядження або польового забезпечення. Ціни на
лабораторні роботи та з камеральної обробки матеріалів вишукувань передбачені для
виконання їх в умовах стаціонару без виплати працівникам коштів на відрядження або
польового забезпечення.
Рекомендується роздільно складати кошторисні розрахунки за видами інженерних
вишукувань: інженерно-геологічні, інженерно-геодезичні, інженерно-гідрометеорологічні
та ін. , а також різній структурі витрат, що враховується при перерахунку вартості з
урахуванням збільшення/зменшення вартості окремих статей (вікно «Договірна ціна»).
Стадія проектування для кошторисів на інженерні вишукування вказується
інформативно (для якої стадії виконуються вишукування) і на розрахунок не впливає.
У цінах не враховані та визначаються додатково за відповідними таблицями
(нормативами) Збірника цін витрати на: оформлення за дорученням замовника дозволів на
виробництво вишукувань силами організації, що виконує вишукування; внутрішньому та
зовнішньому транспорту; організації та ліквідації робіт на об'єкті; рубці просік та візирок;
таксації зелених насаджень; збору відомостей щодо інвентаризації будівель та споруд;
утримання розвідувальних баз і радіостанцій під час вишукувань у малонаселених районах
(високогірних, пустельних); монтажу, демонтажу та утримання спеціального
розвідувального обладнання; куруванню (методичному керівництву) робіт, що передаються
для виконання субпідрядними організаціями; підготовці та видачі замовнику проміжних
матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань; допоміжним роботам.
Ціни розраховані для сприятливого періоду року та нормального режиму
проведення вишукувальних робіт. При визначенні вартості вишукувань, в умовах
спеціального режиму, а також у несприятливий період року, до цін застосовуються
відповідні коефіцієнти на підставі Загальних вказівок Збірника цін.

71

Редагування кошторисів
При створенні кошторису за формою №2-П на інженерні вишукування програма
пропонує створити автоматично розділи за видами вишукувань (див. рис.31). Під час
створення та відкриття такого кошторису у вікні «Кошторис ПВР» вже створено три розділи:
«Польові роботи», «Лабораторні роботи» та «Камеральні роботи». У кошторис за формою
№2-П на інженерні вишукування користувач може і самостійно додавати розділи, включати
розцінки, індивідуальні розрахункові позиції або рядки приміток, так саме, як і для
кошторисів на проектні роботи.
При використанні автоматично створених розділів усі вибрані розцінки з
нормативної бази автоматично розподіляються за відповідними розділами. Це дуже зручно
і полегшує формування кошторису та його перевірку, тому що багато розрахунків у
кошторисах на вишукування виконуються від результату відповідних польових,
лабораторних або камеральних робіт.
Пошук та додавання розцінок у кошториси на інженерні вишукування здійснюється
також, як і в кошториси на проектні роботи, тільки вибираємо розцінки з групи Кошториснонормативної бази «Вишукувальні роботи», до якої включені відомчі збірники та основний
Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва, структурований за
частинами (И1 – И9).
Після додавання цін у кошторис необхідно внести «Основний показник», тобто
обсяг робіт, звертаючи увагу на одиницю виміру, і, звичайно, за необхідності, застосувати
поправочні коефіцієнти з технічної частини Збірника цін або створювати користувацькі
(індивідуальні) коефіцієнти (рис.70). У кошторисах на інженерні вишукування можна
встановлювати поправочні коефіцієнти на рівні відповідного розділу та вибирати їх на
вкладці «СЦИР-82. Загальні вказівки». Це коефіцієнти, які враховують виконання вишукувань
у різних умовах, які можуть застосовуватися як до окремих розцінок, так і до всіх польових
чи камеральних робіт, або до робіт, що виконуються в експедиційних умовах тощо.
(см.рис.69).
Також, як і в кошториси на проектні роботи, в кошториси на інженерні вишукування
можна включати розрахункові (індивідуальні) розцінки, вибираючи «Додати» «Розрахунок». Така позиція буде додана в кошторис після позиції, де ми знаходилися. Слід
лише не забувати, що, крім найменування розцінки, в обов'язковому порядку потрібно
вказати вид витрат – «Вишукувальні роботи (польові/камеральні)» або «Інженерногеодезичні роботи (польові/камеральні)» для правильного застосування індексного
коефіцієнта.
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Рис.69 – Вибір коефіцієнтів за Загальними вказівками Збірника цін до розділу

Рис.70 – Вікно «Кошторис ПВР» для вишукувальних робіт
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Додаткові розрахунки (нарахування)
Додаткові витрати на внутрішній та зовнішній транспорт, організацію та ліквідацію
вишукувань у програмі реалізовані як встановлення нарахувань на кошторис за формою
№2-П на вишукувальні роботи.
У вікні «Структура проекту», перебуваючи на відповідному кошторисі, натискаємо
на панелі інструментів кнопку «Нарахування». У вікні «Нарахування на кошторис», що
відкрилося, вибираємо «Додати розрахунок» - «Вибрати розрахунки щодо вишукувальних
робіт» (рис.71). У вікні «Вибір розрахунків щодо вишукувальних робіт» відзначаємо витрати,
які необхідно врахувати в кошторисі, і вводимо відповідні вихідні дані (рис.72), не
забуваючи підтвердити введення натисканням клавіші Enter.

Рис.71 – Включення додаткових витрат до кошторису на вишукування

Рис.72 – Вибір витрат і введення вихідних даних
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Після застосування вибраних розрахунків у вікні «Нарахування на кошторис» можна
переглянути виконані розрахунки, за необхідності скоригувати вихідні дані, застосувати
коефіцієнти (рис.73). Всі додаткові розрахунки з цього вікна можна вивести на друк,
обравши на панелі інструментів відповідну команду, та докласти до кошторису на
вишукування.

Кнопка для застосування коефіцієнтів
до обраної витрати

Кнопка для друку
обраного розрахунку

Рис.73 – Вікно «Нарахування на кошторис» із розрахованими витратами
Після натискання кнопки «Застосувати» встановлені розрахунки будуть включені до
кошторису за формою №2-П на вишукувальні роботи.
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Кошториси за формою №3-П на проектні та
вишукувальні роботи
Методики розрахунку
Кошторис за формою №3-П (розділ IV та додаток 5 до КНУ «Настанова з визначення
вартості ПВР») – це калькуляційний метод розрахунку. Цей кошторис складається
найчастіше у тому випадку, якщо немає прямих розцінок у збірниках цін на проектні,
вишукувальні та науково-проектні роботи. При цьому розрахунок може здійснюватися
двома способами: з урахуванням усередненого показника кошторисної вартості або з
урахуванням фактичної заробітної плати (ще два додаткові способи – з урахуванням
кількості виконавців).
Під показником кошторисної вартості розуміється вартість людино-дня, згідно з
таблицею 3 додатку 7 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (наказ №281). У вартість
основного показника включені всі витрати, необхідні для виконання проектновишукувальних робіт, за винятком коштів на відрядження виробничого персоналу та
податку на додану вартість.
У разі розрахунку кошторису за формою №3-П від заробітної плати вартість
проектно-вишукувальних робіт визначається як сума прямих витрат (витрати на оплату
праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, спецпридбання для
виконання проектно-вишукувальних робіт, витрати на відрядження, витрати на роботи,
виконувані сторонніми підприємствами, установами та організаціями, інші прямі витрати),
загальновиробничих та адміністративних витрат відповідно до Методичних рекомендацій
щодо формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Держбуду від 29.03.2002 №64. Також
враховується прибуток.
Весь перелік вищезазначених витрат необхідно встановлювати та погоджувати
самостійно, відповідно до Методичних рекомендацій та даних, що надаються бухгалтерією
проектної організації.

Розрахунки у програмі
При створенні кошторису за формою №3-П (рис.34) вибираємо вид витрат (у яку
графу зведеного кошторису та договірної ціни піде розрахована сума) та вказуємо тип
розрахунку: від основного показника кошторисної вартості; від заробітної плати; від
основного показника кошторисної вартості з урахуванням кількості виконавців; від
заробітної плати з урахуванням кількості виконавців.
Відкриваємо кошторис №3-П подвійним клацанням миші або переходимо на
вкладку «Кошторис ПВР».
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У цьому вікні ми додаємо та редагуємо розцінки (роботи, етапи робіт) – рис.74,
натискаючи відповідні кнопки на панелі інструментів (див. рис.75) або вибираючи команди
контекстного меню. Вносимо найменування ціни і вибираємо бригаду виконавців.
Застосовуємо.

Рис.74 – Створення розцінки в кошторисі за формою №3-П від основного (усередненого)
показника
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І останній крок для формування розрахунку, якщо обрано тип розрахунку «з
урахуванням основного показника» – це внесення кількості людино-днів для кожного
виконавця, необхідне для виконання зазначених робіт (рис.75).

Рис.75 – Вікно «Кошторис ПВР» для кошторису за формою №3-П, встановлення кількості
людино-днів для виконавців
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Для кошторисів, тип розрахунку яких встановлено «від заробітної плати», необхідно
встановлювати розмір заробітної плати за штатним розкладом або індекс перерахунку від
стартової тарифної ставки у вікні створення розцінки (рис.76) або безпосередньо у вікні
«Кошторис ПВР» (рис.77).

Рис.76 – Створення розцінки в кошторисі за формою №3-П від заробітної плати

79

Рис.77 – Вікно «Кошторис ПВР» для кошторису за формою №3-П від заробітної плати

На кошторис формою №3-П від заробітної плати необхідно встановити
нарахування. У вікні «Структура проекту» натискаємо кнопку «Нарахування». У вікні
створена приблизна структура нарахувань (статей витрат), яку можна редагувати. За
умовчанням встановлено додаткову заробітну плату (відпустку) у розмірі 8,3% від основної
зарплати, відрахування на соціальні заходи у розмірі, встановленому на проекті – на
поточний момент за умовчанням 22% (рис.78), загальновиробничі витрати – у розмірі 40%
від основної та додаткової зарплати, прибуток – у розмірі 10% (без врахування витрат на
відрядження та послуг сторонніх організацій), адміністративні витрати – у розмірі 35% від
основної та додаткової зарплати, а також підраховуються проміжні підсумки.
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Рис.78 – Вікно «Нарахування» для кошторису за формою №3-П від заробітної плати
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Для редагування врахованих та встановлення інших нарахувань необхідно вибрати
їх та натиснути кнопку «Редагувати». Наприклад, врахуємо «Загальновиробничі витрати» у
розмірі 46,16% від «Суми основної та додаткової заробітної плати» (рис.79).

Рис.79 – Редагування витрати «Загальновиробничі витрати»
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Аналогічно коригуємо інші нарахування і формуємо необхідну структуру витрат
(рис.80).

Рис.80 – Вікно «Нарахування» із розрахованою структурою витрат для кошторису за
формою №3-П від заробітної плати
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Розрахунок вартості експертизи проектної
документації на будівництво
Методика розрахунку
Правила визначення вартості експертизи проектної документації на будівництво
викладено у розділі 7 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (наказ №281).
Рекомендовані відсоткові показники вартості експертизи проектів будівництва
наведено у додатку 6 Настанови залежно від розрахункової бази, напрямів, за якими
проводиться експертиза, та класу наслідків об'єкта будівництва. Слід пам'ятати п.1.9
Настанови, що «Вартість проектних робіт та експертизи, визначена за показниками цієї
Настанови враховує всі витрати, крім витрат на відрядження виробничого персоналу
та податку на додану вартість»!
Розрахунковою базою для визначення вартості експертизи є сума вартості
будівельних робіт за підсумком глав 1-9 ЗКР вартості будівництва (графа 4) та частки вартості
устаткування, що визначається за процентним показником, наведеним у колонці 2 таблиці
1 Настанови. Базою для обчислення вартості устаткування є вартість устаткування за
підсумком глав 1-9 графа 5 ЗКР.
Показники додатку 6 встановлені для стадії П. Для визначення вартості експертизи
проектної документації на стадіях ТЕО, ТЕР, ЕП до показників додатку 6 застосовується
коефіцієнт 0,6, а на стадії РП – 1,1.
Вартість повторної експертизи визначається із застосуванням коефіцієнта від 0,1 до
0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості робіт щодо зміни
проектних рішень.
В примітки до таблиці додатку 6 встановлено порядок визначення мінімальної
вартості експертизи, яка незалежно від результатів розрахунку не повинна бути меншою ніж
2 люд.-дня помножити на основний показник вартості людино-дня проектних робіт, що діє
на момент визначення вартості.

Розрахунок у програмі
Для виконання розрахунку у програмі у вікні «Структура проекту» треба додати
«Розрахунок вартості експертизи», а потім у вікні, що з'явилося, внести текстові та вартісні
вихідні параметри для розрахунку (см.рис.81).
Для визначення розрахункової бази вносимо вартості за підсумками глав 1-9 ЗКР
(графи 4, 5, 7). Для об'єктів невиробничого призначення можна використовувати показники
опосередкованої вартості на одиницю виміру (вносимо до «Вартість БМР за підсумками глав
1-9 ЗКР»).

84

Рис.81 – Вікно «Розрахунок вартості експертизи»

85

Натисканням кнопки «Вибір» обираємо необхідний варіант показників для
розрахунку (рис.82).

Рис.82 – Вікно «Вибір варіанта показників експертизи»

У вікні розрахунку вартості експертизи можна відразу встановити підписи –
натискаємо кнопку «Підписи» (рис.83), у розділ «Примітка» можемо внести будь-яку
текстову інформацію та відправити розрахунок на друк.

Рис.83 – Вікно редагування підписів
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Коефіцієнт зміни вартості експертизи
Згідно п.7.6 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (наказ №281) для
приведення відсоткових показників, що наведені в додатку 6 Настанови, в поточний період,
виконується розрахунок коефіцієнту збільшення вартості експертизи відповідно до
положень пункту 2.9 Настанови.
В програмі розрахунок коефіцієнту зміни вартості експертизи реалізований за
формулою (1) Настанови аналогічно Кошторису від БМР (описано у відповідному розділі цієї
Інструкції) на окремій вкладці вікна «Розрахунок вартості експертизи» (рис.84).

Рис.84. Вкладка «Розрахунок коефіцієнта зміни вартості» у вікні «Розрахунок вартості
експертизи»
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Розрахунок такого коефіцієнта виконується у разі зміни рівня середньомісячної
заробітної плати у порівнянні з врахованим у відсоткових показниках вартості експертизи.
Згідно примітки 3 до таблиці додатку 6 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (наказ
№281) «Відсоткові показники вартості експертизи проектів будівництва враховують
рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8,
що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики
України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.» - тобто 10628,39
грн.
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Друк документів
Друковані форми кошторисів №1-П, №2-П та №3-П на проектні та вишукувальні
роботи сформовані у програмі відповідно до додатків КНУ «Настанова з визначення вартості
ПВР» (наказ №281). Для кожного друкованого документа є можливість виконати різні
налаштування параметрів друку (рис.85), атрибутів (рис.86), підписів, як для кожного
проекту індивідуально – команда «Налаштування друку» в контекстному меню для кожного
кошторису в проекті або з вікна попереднього перегляду документа, так і відразу для всіх
проектів, що створюються - команда меню «Сервіс» -> «Налаштування» -> «Друк».

Рис.85 – Налаштування друку параметрів сторінки
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Рис.86 – Налаштування друку атрибутів – вибір елементів для відображення

Кошторис від вартості БМР, кошториси на проектні та вишукувальні роботи за
Збірниками цін оформляється за формою №2-П відповідно до додатка 4 КНУ «Настанова з
визначення вартості ПВР» (рис.87, 88, 89). На рис.88 наведено вікно попереднього
перегляду кошторису за формою №2-П на проектні роботи з включеною опцією «Друкувати
види робіт у всіх розцінках».
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Рис.87 – Кошторис за формою №2-П від вартості БМР
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Рис.88 – Кошторис за формою №2-П на проектні роботи з увімкненою опцією
«Друкувати види робіт у всіх розцінках»
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Рис.89 – Кошторис за формою №2-П на вишукувальні роботи
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Кошториси за формою №3-П оформлюються відповідно додатку 5 КНУ «Настанова
з визначення вартості ПВР» (рис.90).

Рис.90 – Кошторис за формою №3-П від заробітної плати
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Зведений кошторис за формою №1-П (додаток 3 КНУ «Настанова з визначення
вартості ПВР») оформляється у разі використання кількох видів розрахунків за формами №2П та №3-П. У програмі зведений кошторис формується автоматично та виводиться на друк
(рис.91) при натисканні кнопки «Друк документа» на панелі інструментів на верхньому рівні
проекту.

Рис.91 – Зведений кошторис (форма №1-П)
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З програми Ви можете роздрукувати кожен кошторис окремо або скористатися
функцією «Пакетного друку» - налаштувати та роздрукувати всі кошториси і розрахунки
проекту відразу (рис.92). Також у вікні налаштувань пакетного друку є можливість обрати
опцію «Друкувати нульові кошториси» - це друк всіх кошторисів проекту без вартостей
(тільки роботи та основні показники).

Рис.92 – Вікно налаштувань «Пакетний друк»

З вікна попереднього перегляду документи можна надсилати безпосередньо на
принтер або експортувати до будь-якого з запропонованих форматів. (PDF, HTML, MS Excel
чи Word, Open Office Calc або Writer).
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Формування договірних цін на проектновишукувальні роботи
У програмі «Будівельні Технології – КОШТОРИС ПВР» формування та друк договірної
ціни виконується у вікні «Договірна ціна», яке викликається натисканням однойменної
кнопки на панелі інструментів або вибором аналогічної команди з головного меню
«Документи».
Вікно «Договірна ціна» дозволяє встановити параметри для формування договірної
ціни (рис.93), які будуть використані у друкованій формі.

Рис.93 – Вікно «Договірна ціна» вкладка «Параметри договірної ціни»
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Нормативні показники встановлюються залежно від методики розрахунку,
встановленої на проекті – «на 2021 рік згідно КНУ Настанова з визначення вартості ПВР
(наказ №281)» встановлені для методики КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР».
Показники договірної ціни за замовчуванням вибираються останні на поточний
момент. Якщо виконується коригування раніше створеного проекту, показники договірної
ціни можна вибрати зі списку після натискання на допоміжну кнопку «…» (рис.94). Що
враховано вибраними параметрами відображається в нижній частині вікна.

Рис.94 – Вибір показників договірної ціни
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Якщо додаткові розрахунки для договірної ціни не виконуються, відразу можна
надсилати документ на друк, натискаючи відповідну кнопку у верхній частині вікна
«Договірна ціна». У такому разі на друк виводиться лише договірна ціна відповідно до
додатку 8 КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР» (рис.95).

Рис.95 – Друкована форма договірної ціни
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Розрахунок коефіцієнта зміни вартості проектно-вишукувальних робіт
Договірна ціна на проектно-вишукувальні роботи може характеризуватися також
розрахунком, так званого, договірного коефіцієнта, тобто уточненням індексу зміни вартості
(за потреби). Сенс такого розрахунку полягає у застосуванні обґрунтованих коефіцієнтів
зміни вартості окремих статей витрат у загальній структурі вартості проектних чи
вишукувальних робіт.
Договірний коефіцієнт враховує різницю між параметрами, закладеними в індексах
зміни вартості проектних/вишукувальних робіт, що діють на даний момент та фактичними
параметрами, визначеними договірними відносинами між замовником та підрядником.
Тобто враховуватись такий коефіцієнт до кошторисів на проектні та вишукувальні роботи,
розраховані за відповідними збірниками цін (розділ ІІІ та додаток 7 Настанови) або при
розрахунку від трудовитрат (форма №3-П) з використанням як розрахункова одиниця
усередненого показника кошторисної вартості у розрахунку на 1 людино-день.
Алгоритм розрахунку такого договірного коефіцієнта було наведено у скасованому
додатку Л до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Скасовано воно було через неактуальність структури
вартості проектних робіт, від якої виконувався розрахунок коефіцієнта зміни вартості, але
сама методика може використовуватися як наочний посібник. Також аналогічний приклад
розрахунку був наведений у проектах КНУ «Настанова з визначення вартості ПВР», але до
остаточної редакції не потрапив, тому що у Настанові вирішили не давати методик
розрахунку коефіцієнтів зміни вартості робіт, а покласти все на проектувальника із
замовником. Згідно із Настановою індекси та показники кошторисної вартості
проектних, науково-проектних та вишукувальних робіт, наведені у таблиці 3 додатку 7
Настанови, у разі зміни рівня середньомісячної заробітної плати або інших складових
вартості, можуть уточнюватися за розрахунком, погодженим із Замовником.
Основними параметрами, що впливають на розрахунок, є рівень середньомісячної
заробітної плати, розмір відрахувань до фонду державного страхування (ЄСВ), відсоткові
показники структури витрат проектної (проектно-вишукувальної) організації. На даний
момент немає усередненої структури, врахованої індексами та показниками та
рекомендованої до застосування, а кожна проектна організація має сформувати свою
структуру та використовувати її у розрахунках.
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У програмі «Будівельні Технології – КОШТОРИС ПВР» розрахунок коефіцієнта зміни
заробітної плати та встановлення відсотків ЄСВ (з урахуванням лікарняних або без)
виконується у вікні «Договірна ціна» на вкладці «Параметри ЗП та відрахування ЄСВ»
(рис.96).

Рис.96 – Вікно «Договірна ціна» вкладка «Параметри ЗП і відрахування ЄСВ»

Далі переходимо на вкладку «Структура вартості» та для кожного виду робіт
(проектні, вишукувальні, геодезичні) коригуємо структуру вартості за даними своєї
організації для коректного розрахунку коефіцієнта зміни вартості.
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За умовчанням для всіх видів робіт для проектів за методикою КНУ «Настанова з
визначення вартості робіт» (наказ №281) в програмі внесена структура вартості, яка була
наведена в прикладі розрахунку у проекті Настанови (рис.97). Можна використовувати
структуру за статтями витрат відповідно до додатка Л до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, або структуру
відповідно до листа Мінрегіону України від 31.03.2008 № 7/8-295, або інші структури, які
можна завантажити з шаблонів у теці «…\SmetaPIR_UA\Bin\Shabloni\ДЦ», - з обов'язковим
коригуванням відсотків за даними своєї організації. Структури і за додатком Л, і за листом
Мінрегіону наведені станом на 2008 рік і, як мінімум, за відрахуваннями ЄСВ не
відповідають поточному періоду, тому їх використання без змін не є коректним.

Рис.97 – Вікно «Договірна ціна» вкладка «Структура вартості», коригування відсотків
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Можна коригувати як відсоток (рис.97), так і самі статті витрат у разі відхилення
структури витрат проектної організації від запропонованого шаблона (присутність інших
статей витрат чи відсутність існуючих). Для цього треба правою кнопкою миші викликати
контекстне меню та вибрати потрібну команду (додати, редагувати, видалити). У вікні
редагування (див. рис.98) зробити необхідні зміни та зберегти їх.

Рис.98 – Вікно редагування статті витрат
Деякі витрати, такі як «Заробітна плата (ФОП)» або «Нарахування на ФОП», мають
статус постійних і не підлягають видаленню - їх можна тільки редагувати. Відсоткове
значення витрати для всіх статей, крім «Кошторисного прибутку», редагується у колонці
«Питома вага». Ставка кошторисного прибутку розраховується як відсоток від собівартості
(за замовчуванням 10% для структури за Настановою і 8% за структурами ДСТУ та листа
Мінрегіону) і коригується шляхом зміни ставки командою «редагувати» (рис.99).

Рис.99 – Вікно редагування статті витрат «Кошторисний прибуток»
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Відредаговану структуру можна зберегти (кнопка «Зберегти») у вигляді шаблону та
застосовувати для розрахунку договірних цін наступних проектів.

Можна використовувати і пропоновані шаблони, наприклад, структури за додатком
Л або листом Мінрегіону, але з перерахунком за ЄСВ (рис.100).

Рис.100 – Папка «Shabloni \ ДЦ» із запропонованими шаблонами
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Після завантаження такого шаблону, наприклад, за листом Мінрегіону з
перерахунком за ЄСВ на вкладці «Структура вартості» для кожного виду робіт буде виконано
розрахунок коефіцієнта зміни вартості залежно від зміненого рівня заробітної плати
(рис.101 для проектних робіт та рис.102 для вишукувань).

Рис.101 – Вікно «Договірна ціна» вкладка «Структура вартості» із розрахунком
коефіцієнта зміни вартості проектних робіт
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Для застосування розрахованих коефіцієнтів обов'язково необхідно включити
опцію «Друк застосування та розрахунок коефіцієнта зміни вартості ДЦ» в нижній частині
вікна «Договірна ціна».

Рис.102 – Вікно «Договірна ціна» вкладка «Структура вартості» із розрахунком
коефіцієнта зміни вартості вишукувальних робіт
Якщо в організації є дані про зростання вартості окремих статей витрат, можна
змінити коефіцієнти по кожному економічному елементу (стаття калькулювання), що також
вплине значення загального підсумкового коефіцієнта.
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У разі використання іншої методики розрахунку коефіцієнтів зміни вартості
проектних, вишукувальних чи геодезичних робіт, можна внести обґрунтоване іншим
розрахунком та узгоджене із замовником значення коефіцієнта зміни вартості вручну. Для
цього на вкладці «Структура вартості» для відповідного виду робіт включаємо опцію
«Задати значення коефіцієнта вручну» та у відповідний осередок внести потрібне значення
(рис.103).

Рис.103 – Вікно «Договірна ціна» вкладка «Структура вартості» внесення коефіцієнта
зміни вартості геодезичних робіт вручну
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Вкладка «Підсумки» у вікні «Договірна ціна» відображає суми по всіх кошторисах
проекту з урахуванням застосування договірного коефіцієнта до тих кошторисів, до яких це
необхідно (рис.104).

Рис.104 – Вікно «Договірна ціна» вкладка «Підсумки»
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Для проектів з розрахунком та застосуванням договірного коефіцієнта друкована
форма договірної ціни має такий вигляд – див. рис.105:

Рис.105 – Друкована форма договірної ціни з урахуванням коефіцієнтів зміни вартості
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За такою формою договірної ціни довідково виводиться розрахунок договірного
коефіцієнта: спочатку обґрунтовуючі розрахунки коефіцієнта зміни рівня заробітної плати,
відсоток ЄСВ (рис.106), а потім розрахунки коефіцієнтів зміни вартості для кожного виду
робіт (рис.107). У разі внесення коефіцієнтів зміни вартості вручну ці розрахунки можна не
друкувати.

Рис.106 – Обґрунтовуючі розрахунки коефіцієнта зміни рівня зарплати та значення
відсотка ЄСВ, що використовується.

110

Рис.107 – Обґрунтовуючі розрахунки коефіцієнта зміни вартості проектних робіт
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Формування актів виконаних робіт на проектновишукувальні роботи
Акти приймання формуються відповідно до додатку 9 КНУ «Настанова з визначення
вартості ПВР» (наказ №281) як для всього проекту в цілому, так і за будь-яким кошторисом,
що входить до проекту. При цьому формування актів за складовими проекту не пов'язані з
актами з усього проекту. Наявність сформованих актів у проекті сигналізує піктограма
навпроти відповідного кошторису/проекту.
Сформувати акт виконаних робіт за вибраним документом у програмному
комплексі Ви можете у вікні «Акт виконаних робіт». Щоб відкрити це вікно, виконайте
команду головного меню «Документи» > «Акт виконаних робіт» або скористайтесь
відповідним пунктом контекстного меню або за допомогою кнопки «Акт», розташованої на
панелі інструментів.
Далі у вікні для формування актів (див. рис.108) необхідно заповнити відповідні
поля.
Поле «Договірна ціна» буде заповнено автоматично згідно з результатами
договірної ціни за проектом. Від цієї суми буде розраховуватися «ціна етапу, що здається»
задана користувачем у відсотковому відношенні, або явним образам, у відповідній графі.
Поля «Замовник» та «Підрядник» відображають найменування відповідних
організацій. При першому формуванні акту дані поля заповнюються із «властивостей
проекту». Надалі всі зміни буде збережено в акті. Існує два варіанти вибору організації:
внести всі параметри вручну або вибрати організацію зі списку. Щоб додати організацію
вручну, скористайтеся кнопкою «Редагувати властивості», яка знаходиться в полі імені
організації праворуч. Якщо натиснути кнопку, відкриється панель для редагування. Для
вибору організації зі списку натисніть кнопку «...». Відкриється вікно «Організації» для
вибору. Кнопка «Оновити з проекту» дозволить змінити в акті найменування та параметри
для організацій замовника та підрядника, які встановлені у проекті – ця опція реалізована
для полегшення роботи з копіями проектів.
Поле «Найменування об'єкта будівництва» за замовчуванням відповідатиме імені
документа, за яким сформовано акт. Його також можна оновити за даними проекту,
натиснувши на відповідну кнопку, або скоригувати за необхідності.
Поле «Етапи виконаних робіт (короткий опис)» - описує перелік етапів робіт,
виконаних та зданих даним актом.
Значення поля «Вартість етапу, що здається» може бути заповнене вручну або
розраховане у відсотку від «залишку за договором». Для цього внесіть необхідне значення
в поле і натисніть кнопку із зображенням калькулятора - програма обчислить значення і
помістить його в полі «Ціна етапу, що здається». Зрозуміло, що в першому акті «залишок»
дорівнює договірній ціні.
Значення поля «Авансовий платіж» заповнюється вручну.
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Кнопка «оновити» організації за
даними проекту

Кнопка «оновити»
суму за ДЦ

Кнопка «оновити»
найменування об'єкту

Кнопка «розрахунок»

Рис.108. Створення актів виконаних робіт за етапами

Значення поля «Підлягає до оплати» розраховується автоматично як різниця
перших двох полів, при цьому «Вартість етапу, що здається» не може бути менше
авансового платежу.
Поле «Виконано за попередні етапи», не є обов'язковим для заповнення, доступне
для редагування лише в першому акті та є додатковою опцією для друку.
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Щоб створити наступне виконання за даним проектом, викличте вікно актів і
натисніть на панелі інструментів кнопку «Додати виконання» або скористайтеся
відповідним пунктом контекстного меню, викликаного клацанням правої клавіші миші на
закладці. У діалоговому вікні, що відкрилося, введіть номер і дату виконання, натисніть
«Застосувати». За замовчуванням номер виконання буде порожнім, дата - поточною. Далі
повторіть описані операції. Акти автоматично сортуються за датою формування.
Поля «Виконано за попередні етапи» та «Залишок за договором» є автоматично
розрахованими на підставі значень відповідних полів попередніх етапів.
Форма акту приведена на рисунку 109.

Рис.109. Друк акту виконаних робіт

Під час друку акту у вікні попереднього перегляду в налаштуваннях друку
документа можна вмикати/вимикати відображення окремих вартісних груп.
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Розрахунок класів наслідків (відповідальності)
об’єктів будівництва
Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва визначається на підставі
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.32), з урахуванням
положень ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель та споруд» та ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу
наслідків (відповідальності)» (замість ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва»). Додатково можливі
матеріальні збитки та/або соціальні втрати можна оцінювати, керуючись «Методикою
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. №175. ДСТУ
8855:2019 та вказану Методику можна відкрити у меню програми «Довідка».
В програмі «Будівельні Технології – КОШТОРИС ПВР» додаємо в проект «Розрахунок
КН (ДСТУ 8855:2019)».
Заповнюємо вихідні дані для розрахунку – см. рис.110.

Рис.110. Вікно «Розрахунок КН» із заповненими вихідними даними
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Можлива небезпека для здоров'я та життя людей – вносимо кількість людей, які
перебувають на об'єкті постійно, періодично та зовні. Для розрахунку кількості людей
можемо використовувати формули розрахунку (див. рис.111) та параметри округлення для
більш точних розрахунків (рис.112).

Рис.111. Формула розрахунку кількості людей, які постійно перебувають на об’єкті

Рис.112. Підказка – операнди для заокруглень

Для введення вартості виду основних фондів можемо використати розрахунок за
показниками опосередкованої вартості у розрахунку на одиницю потужності (кнопка
для житлових об'єктів та об'єктів соціального призначення – рис.113.

)

Рис.113. Розрахунок за опосередкованою вартістю на одиницю виміру

Також додатково можемо враховувати інші параметри у формулі розрахунку
(кнопка

) – в даному випадку додаємо вартість паркінгу (рис.114).
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Рис.114. Доповнення формули розрахунку вартості видів основних фондів

За необхідності додаткового врахування соціальних втрат за «Методикою оцінки
збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
вносимо додатково формулу розрахунку (або вже розраховане значення) – див. рис.115,
116. Додатково є підказка – формула, за якою визначаються ці дані (рис.117).

Рис.115. Вибір Розрахунку соціальних втрат

Рис.116. Внесення формули розрахунку
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Рис.117. Підказка - формула розрахунку соціальних втрат згідно Методиці

Інші характеристики вказуються за необхідності.
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Після внесення вихідних даних, зберігаємо та у вікні можемо формувати звіт за
шаблоном російською або українською мовою – рис.118. Звіт формується як документ
Microsoft Word, до якого можна додавати будь-яку інформацію – рис.119.

Рис.118. Остаточне вікно розрахунку класу наслідків для поодинокого об’єкту

У цьому прикладі сформовано розрахунок для поодинокого об'єкта. Якщо
необхідно визначати клас наслідків за сукупними показниками для комплексного об'єкта,
то в цьому вікні (рис.118) натискаємо кнопку «Додати» та вносимо дані щодо кожного
додаткового об'єкта. Після чого формуємо сукупні показники по «Комплексному об'єкту» і
лише після цього формуємо звіт.
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У разі вибору команди «Змінити» (або за подвійного натискання лівої кнопки миші)
можна змінити розрахунок класу наслідків за поточним об'єктом. Якщо звіт був
сформований до внесення змін, його необхідно буде сформувати заново за відповідним
шаблоном.

Рис.119. Звіт за розрахунком класу наслідків
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За додатковою інформацією Ви завжди можете звернутися до
служби технічної підтримки ТОВ «Computer Logic Group»
тел.: +38 (057) 341-80-50
+38 (067) 578-99-00
+38 (050) 322-30-18
E-mail: office@cl.com.ua

Бажаємо успішної роботи!
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