
Додаток 28 

до Настанови (пункт 4.40) 

 

  

ПОКАЗНИКИ  

розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва для 

врахування в інвесторській кошторисній документації 
 

Таблиця 1 ― Показники розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва, які застосовуються в зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта 

будівництва на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР 

 

№ п/п Види обєктів будівництва 

Показники в % до 

підсумку глав  

1–12 по графі 7 

зведеного 

кошторисного 

розрахунку 

вартості об’єкта 

будівництва 

1 2 3 

1 Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні установки 

та об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними 

відходами, метрополітени, тунелі різного призначення і 

крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-

оболонках або бурових палях, а також мости з 

залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 

80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною 

більше 100 м, об’єкти меліоративного будівництва, морські 

гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 

м і більше), особливо складні технічно або архітектурно 

громадські будівлі та споруди 8,5 

2 Об’єкти, що не включені в перелік об’єктів п. 1, об’єкти 

сільського господарства, транспорту та зв’язку, громадські 

будівлі та споруди крім житлових будинків 4,5 

3 Житлові будинки 2,5 

4 Об’єкти реставрації  9,0 

 

  



2 
 

Продовження додатку 28 

 

Таблиця 2 ― Показники розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва, які застосовуються у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта 

будівництва на стадії П 

 

№ п/п Види обєктів будівництва 

Показники в % 

до підсумку глав 

1–12 по графі 7 

зведеного 

кошторисного 

розрахунку 

вартості об’єкта 

будівництва 

1 2 3 

І Будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами 

1 Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні установки 

та об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними 

відходами, метрополітени, тунелі різного призначення і 

крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-

оболонках або бурових палях, а також мости з 

залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 

80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною 

більше 100 м, об’єкти меліоративного будівництва, морські 

гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 

13 м і більше), особливо складні технічно або архітектурно 

громадські будівлі та споруди 6,0 

2 Об’єкти, що не включені в перелік об’єктів п. 1, об’єкти 

сільського господарства, транспорту та зв’язку, громадські 

будівлі та споруди крім житлових будинків 3,0 

3 Житлові будинки 1,8 

4  Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та 

вертикальне планування) за окремими проектами 3,0 

5 Об’єкти реставрації  7,5 

IІ Будівництво, що здійснюється за проектами повторного використання 

6 Об’єкти виробничого призначення 3,0 

7 Громадські будівлі та споруди, житлові будинки 1,2 
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Таблиця 3 ― Показники розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва, які застосовуються у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта 

будівництва на стадії РП 

 

№ п/п Види обєктів будівництва 

Показники в % до 

підсумку глав  

1–12 по графі 7 

зведеного 

кошторисного 

розрахунку 

вартості об’єкта 

будівництва 

1 2 3 

1 Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні 

установки та об’єкти, призначені для поводження з 

радіоактивними відходами, метрополітени, тунелі 

різного призначення і крупні мости з опорами 

глибокого закладання на палях-оболонках або бурових 

палях, а також мости з залізобетонними прогоновими 

спорудами довжиною більше 80 м та металевими 

прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, 

об’єкти меліоративного будівництва, морські 

гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на 

глибині 13 м і більше)  3,6 

2 Об’єкти, що не включені в перелік об’єктів п. 1, об’єкти 

сільського господарства, транспорту та зв’язку, 

громадські будівлі та споруди крім житлових будинків 2,0 

3 Житлові будинки 
1,8 

4 Об’єкти по проектах повторного використання 
0,8 

5 Об’єкти ремонту 
2,4 

6 Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі 

озеленення та вертикальне планування) за окремими 

проектами 2,0 

7 Об’єкти реставрації  
6,0 

 

 

____________________________________ 


