
Додаток 22 

до Настанови (пункт 4.25) 

 

ПОКАЗНИКИ  

для визначення ліміту коштів на виконання будівельних робіт (крім 

ремонтно-будівельних) у зимовий період в інвесторській кошторисній 

документації 

Таблиця 1  
 

Вид будівництва Показники, % 

 

 
Температурні зони 

 

 

І II 
1 2 3 

1. Паливно-енергетичний комплекс 
1. Підприємства нафтової і газової промисловості 0,65 1,3 

2. Підприємства нафтопереробної і нафтохімічної 

промисловості 0,5 1,2 

3. Підприємства вугільної промисловості (крім 

гірничопрохідницьких робіт) 0,6 1,3 

4. Підприємства та об’єкти енергетичного комплексу:  

 а) теплові електростанції 0,6 1,3 

б) гідроелектростанції 0,8 1,5 

в) ядерні установки та об’єкти, призначені для поводження з 

радіоактивними відходами 0,7 1,5 

г) електричні підстанції 0,5 1,0 

д) теплові мережі 0,4 

 
0,9 

є) повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище 0,2 

 
0,5 

ж) повітряні лінії електропередачі 0,4-35 кВ 0,3 0,8 

5. Підприємства торф’яної промисловості 0,7 1,4 
6. Гірничопрохідницькі роботи (без загальношахтових витрат):   

а) шахтні стволи (з урахуванням витрат на підігрівання 

повітря, яке подається в шахту) 0,7 1,6 

б) у тому числі, витрати на підігрівання повітря 0,6 1,6 

в) горизонтальні і похилі виробки (з урахуванням витрат на 

підігрівання повітря, яке подається у виробки) 1,0 1,8 

г) у тому числі, витрати на підігрівання повітря 0,9 1,7 

II. Металургійний комплекс 

1. Підприємства чорної металургії’ (крім 

гірничопрохідницьких робіт і об’єктів шахтової поверхні) 0,6 0,8 

2. Підприємства кольорової металургії (крім 

гірничопрохідницьких робіт і об’єктів шахтової поверхні) 0,5 1,0 

III. Хіміко-лісовий комплекс 
1. Підприємства хімічної промисловості 0,5 1,0 

 

 

  



2 
 

Продовження додатку 22 

Продовження таблиці 1  

1 2 3 

2. Підприємства лісової, деревообробної і целюлозно-
паперової промисловості 0,5 0,9 

3. Підприємства медичної промисловості 0,5 0,8 

4. Підприємства мікробіологічної промисловості 0,6 1,2 

IV. Машинобудівельний комплекс 
1. Підприємства важкого, енергетичного і транспортного 
машинобудування 0,6 1,1 
2. Підприємства сільськогосподарського і тракторного 
машинобудування 0,3 0,9 

3. Підприємства електротехнічної промисловості 

 

0,7 

 

1,2 

 4. Підприємства верстатобудівної та інструментальної 

промисловості 

 

0,6 1,1 

5. Підприємства приладобудування і засобів автоматизації 0,6 1,1 

6. Підприємства автомобільної та підшипникової 

промисловості 0,6 1,2 

7. Підприємства легкого та іншого машинобудування 0,6 1,1 

V. Агропромисловий комплекс 
1. Сільськогосподарське будівництво (ремонтні майстерні, 
бази постачання, теплично-парникові комбінати тощо) 0,4 1,0 

2. Підприємства харчової промисловості 0,6 1,1 
3. Підприємства м’ясної промисловості, підприємства 
первинної обробки сільськогосподарської продукції 

0,5 0,8 

4. Підприємства молочної промисловості, цукрові і консервні 
заводи 

0,5 0,8 

5. Підприємства рибного господарства  0,6 1,2 

6. Склади і сховища 0,5 1,0 

7. Елеватори із збірного залізобетону 0,5 0,9 
8. Елеватори з монолітного залізобетону 1,8 2,8 

9. Холодильники 0,6 1,3 

VI. Комплекс транспорту і зв’язку 
1. Будівництво нафтогазопродуктопроводів 0,3 1,6 

2. Будівництво виробничих і службових будівель експлуатації 
транспорту: 
а) залізничного 1,2 1,7 

б) автомобільного, бази ремонту і обслуговування будівельних 
машин 0,6 1,1 

в) морського 0,4 1,1 

г) річкового 0,5 1,0 

д) повітряного 0,3 0,8 

3. Льотні поля повітряного транспорту 0,2 0,8 

4. Будівництво доріг: 

а) освоєння траси і підготовлення території будівництва 0,4 
1,2 

б) земляне полотно з ґрунтів звичайних 1,8 3,3 

в) те саме, з ґрунтів дренувальних 0,4 1,0 

г) те саме, з ґрунтів скельних 0,2 0,6 
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д) зведення земляного полотна доріг гідромеханізованим 

способом 

1,4 2,8 

є) укріплення земляного полотна і регуляційних споруд 0,2 0,6 

ж) великі мости із залізобетонною прогоновою спорудою 1,4 2,6 

з) те саме, з металевою прогоновою спорудою 0,5 1,1 

и) інші штучні споруди 0,7 1,6 

к) верхня будова колії 0,4 0,8 

л) електрифікація залізниць, інші енергетичні споруди та 

обладнання 

0,6 1,2 

м) будови зв’язку, сигналізації, централізації та блокування 0,5 1,4 

н) споруди водопостачання і каналізації (без зовнішніх  

трубопроводів і мереж) 1,0 2,0 

Дорожнє покриття: 

п) із збірних залізобетонних плит 0,25 0,4 

р) цементно-бетонне 1,0 1,4 

с) асфальтобетонне 0,85 1,2 

т) чорне щебеневе 0,8 1,0 

 у) гравійне або щебеневе 0,3 0,6 

5. Будівництво метрополітенів: 

а) закритим способом з підігріванням повітря 0,4 0,6 

б) те саме, без підігрівання повітря 0,2 0,4 

в) відкритим способом 0,6 1,2 

6. Будівництво будівель і споруд зв’язку 0,5 0,8 

VII. Будівельний комплекс   

1. Підприємства промисловості будівельних матеріалів: 

а) заводи і полігони збірних залізобетонних і бетонних  

комплектів та виробів 0,7 1,2 

б) дробильно-сортувальні заводи, кар’єри глини і гравійно-

піщаних матеріалів  

0,5 1,1 

в) заводи стінових матеріалів, покрівельних і 

гідроізоляційних матеріалів 

0,6 1,2 

г) цементні заводи, підприємства з випуску 

азбестоцементної та санітарно-технічної продукції 

0,6 1,0 

д) підприємства з випуску скляної продукції 0,5 1,0 

є) підприємства будівельної кераміки 0,4 0,9 

ж) підприємства полімерних будівельних матеріалів 0,45 1,1 

VIII. Соціальний комплекс 

1. Будівництво житлових і громадських будівель: 

 а) житлові будинки великопанельні та об’ємно-блокові 

0,3 0,5 

б) житлові будинки цегляні та з блоків 0,4 0,7 

в) житлові будинки дерев’яні та змішані 0,3 0,6 
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г) житлові будинки каркасно-монолітні 0,5 0,8 

д) будинки громадського призначення (школи, навчальні 

заклади, клуби, дитячі садки та ясла, лікарні, санаторії, 

будинки відпочинку тощо) і об’єкти комунального 

господарства 0,5 0,8 

2. Будівництво зовнішніх трубопроводів: 

а) водопостачання і газопостачання у нескельних ґрунтах (із 

земляними роботами) 0,4 1,0 

б) каналізації у нескельних ґрунтах (із земляними роботами) 
0,7 1,2 

в) водопостачання, газопостачання або каналізації у скельних 

грантах 0,3 0,6 

г) насосні станції каналізації 1,3 1,9 

д) те саме, каналізації 1,5 2,3 

є) очисні споруди водопровідні 0,6 1,1 

ж) те саме, каналізації 0,8 1,4 

IX. Галузі, які не входять у комплекс 
1. Підприємства легкої промисловості 0,6 1,0 

2. Підприємства поліграфічної промисловості 0,4 0,7 

3. Меліоративне і водогосподарське будівництво:  

 а) зрошення 1,0 1,7 

б) осушення 1,5 2,4 

4. Підприємства авіаційної та оборонної промисловості, 

загального машинобудування 0,5 1,0 

5. Підприємства суднобудівної промисловості 0,6 1,1 

6. Підприємства промисловості засобів зв’язку, радіо та 

електроніки 0,5 1,0 

7. Інші види будівництва: 

а) колектори для підземних комунікацій 0,6 1,1 

б) пішохідні підземні переходи 0,5 1,0 

в) берегоукріплення та спорудження набережних 0,2 0,5 

г) садіння і пересадження дерев і чагарників з підготовленням 

садильних місць 0,6 1,3 

Примітка 1. Показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській 

кошторисній документації ліміту коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період, 

кошторисна вартість яких обчислена на підставі КНУ РЕКН. 

Примітка 2. Показниками враховано всі витрати, пов’язані з ускладненням виконання робіт 

у зимовий період, перелік яких наведено в абзаці другому пункту 4.25 розділу 4 цієї Настанови. 
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Примітка 3. Показники диференційовано за температурними зонами залежно від умов 

зимового періоду. 

Примітка 4. Показники визначено у відсотках від кошторисної вартості будівельних робіт 

від підсумку глав 1—8 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва, які 

виконуються при температурі довкілля вище 0°С. Ці показники наведено у таблиці 1 цього 

додатку. 

Примітка 5. Температурна зона і тривалість розрахункового зимового періоду для кожного 

конкретного об’єкта будівництва визначається відповідно до місця його розташування.  

Примітка 6. Показники розраховано за окремими видами будівництва. 

Показники на будівництво метрополітенів у таблиці 1 визначено у відсотках від 

кошторисної вартості основних робіт (без обслуговувальних процесів) за главами 2 ― 7 зведеного 

кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва, витрати при виконанні решти робіт у 

зимовий період визначається додатково за показниками таблиці 1: 

n.VI.4a — на роботи при підготовленні території будівництва (глава 1 зведеного 

кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва); 

n.VI.2a ― на тимчасові будівлі та споруди (глава 8 зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва). 

Примітка 7. Показники таблиці 1 є середньорічними. їх можна застосовувати для 

визначення кошторисного ліміту на подорожчання будівельних робіт у зимовий період. При 

розрахунках за виконані будівельні роботи ці показники не застосовуються. 

У показниках таблиці 1 прийнято середні значення питомої ваги зимового періоду в році, які 

наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
 

Температурні зони 
Середні значення питомої ваги зимового 

періоду в році 

І 

II 

0,23  

0,33 
 

Примітка 8. Тривалість зимового періоду на окремих частинах території, віднесеної до 

певної температурної зони, може відрізнятися від середньозональної. У зв’язку з цим до коштів, 

обчисленим за середньозимовими показниками таблиці 1, треба застосовувати коефіцієнти. 

Примітка 9. Показники, наведені в пунктах І.4а-ж, V.6, V.7, V.8, VІ.4a-y, VI.6 та VІІІ.2a-ж, 

слід застосовувати лише тоді, коли ці роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним 

розрахунком вартості об’єкта будівництва. У решті випадків для зазначених робіт потрібно 

застосовувати показники таблиці 1 за відповідними видами промислового, житлово-цивільного, 

сільськогосподарського, водогосподарського та інших видів будівництва. 

Примітка 10. Для об’єктів будівництва, не передбачених у таблиці 1, можливе застосування 

показників аналогічних видів будівництва. 

Примітка 11. У зведених кошторисних розрахунках вартості об’єктів будівництва 

промислових вузлів кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період, визначаються за 

відповідними показниками таблиці 1, встановленими відповідно до галузей промисловості, 

виходячи з вартості будівельних робіт по кожному підприємству в промисловому вузлі, що 

будується. 
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Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період, при будівництві загальних для 

групи підприємств промислового вузла об’єктів допоміжних виробництв та господарств, під’їзних 

автомобільних доріг та залізниць, мереж енергопостачання, водопостачання, каналізації тощо 

визначаються для кожного такого об’єкта за відповідними показниками таблиці 1. 

Примітка 12. Показники на будівництво об’єктів шахтної поверхні рудників кольорової та 

чорної металургії слід визначати за показниками, встановленими для підприємств вугільної 

промисловості. 

Примітка 13. Кошторисні показники, наведені в n.VІІІ.Іa-г таблиці 1, встановлені для 

житлових будинків, у проектній документації яких не враховуються зовнішні інженерні мережі, 

внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо. 

Примітка 14. Кошторисні показники, наведені в n.VІІІ.Іa-г таблиці 1, встановлені для 

житлових будинків, у проектній документації яких враховані зовнішні інженерні мережі, 

внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо, визначаються за 

відповідними показниками n.VІІІ.Іa-г таблиці 1 з коефіцієнтами: 

— для житлових будинків великопанельних, об’ємно-блокових і дерев’яних К = 1,2; 

— для житлових будинків цегляних та з блоків К = 1,2; 

— для житлових будинків каркасно-монолітних К = 1,1. 

 

____________________________________ 


