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ВСТУП 

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання і сформувати 

практичні навички самостійного розв’язання інженерних задач з кошторисної 

справи. 

Завдання контрольної роботи: 

- закріпити і поглибити знання студентів з автоматизованого розрахунку 

кошторисної вартості будівництва в програмному комплексі АВК-5; 

- набути навичок з обґрунтування ресурсних елементних кошторисних 

норм; 

- накопичити досвід самостійної роботи зі спеціальною нормативною 

документацією. 

 

Структура і обсяг контрольної роботи та вимоги щодо його оформлення 

 

Контрольну роботу виконують відповідно до завдання, виданого 

викладачем. 

На підставі отриманих даних студент має розрахувати кошторисну 

вартість будівництва з використанням програмного комплексу АВК-5 та 

роздрукувати кошторисну документації з програмного комплексу. 

 

1. Структура програмного комплексу АВК-5 

 

Під час запуску програмного комплексу Ви отримали таке Головне вікно: 
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ПК АВК-5 складається з таких підсистем: 

- Кошторисні документи (КД); 

- Договірна ціна (ДЦ); 

- Підрядник (ПД); 

- НДІ (нормативно-довідкова інформація); 

- Фрагменти (Ф);  

- КП (комплексні позиції); 

- Сервіс, що складається з розділів Блоки настроювання, Регіони, Інші 

функції; 

- Довідка. 

 

2. Підсистема «Кошторисні документи»  

Створення інвесторської кошторисної документації  

 

Клацнемо курсором миші по підсистемі «Кошторисні документи».  

Отримаємо вікно: 

 

Список будов є початковим екраном підсистеми «Кошторисні 

документи». Він містить облікові реквізити будов, один з яких, Дата/час 

вводиться автоматично і відображає час створення будов у Списку. 

При створенні нової будови користувачеві необхідно уточнити, до якого 

виду вона належить: будівельні, ремонтні та гірничопрохідницькі роботи; 

ремонт основних фондів підприємств Мінпромполітики України; ремонт 

устаткування і пристроїв на об'єктах Держжитлокомунгоспу, на об’єктах 

залізничного транспорту. 

Таке уточнення пов'язане з відмінностями кошторисних нормативів по 

випуску вихідних документів для названих видів будівництва. 
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2.1. Створення будови 

Створюємо будову, вибравши відповідний режим (можна натисканням 

клавіші F9). 

 

Усі реквізити заново створеної будови прописуються в одному вікні: 

 

У полі «Реєстраційний номер будови» за замовчуванням стоїть певне 

число. 

Ви можете змінювати його на будь-яке інше, головне, щоб не було 

повторюваних номерів. 

У полі «Найменування будови» пишемо повну назву нашої будови із 

зазначенням адреси будівництва. (Ця назва потрапить в Зведений кошторисний 

розрахунок). У полі «Шифр будови» пишемо шифр будови. Шифр будови 

писати обов'язково. Якщо Ви Підрядник, шифруйте довільно. 
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Далі визначаємо тип місцевості - Міська або Сільська, відповідно для 

якої буде мінятися відстань перевезення вантажів згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

Якщо Ваша відстань для всіх вантажів буде меншою або більшою від 

запропонованих, ставте своє значення. Якщо для різних груп вантажів у Вас 

різна відстань, ставте середнє значення. Нижче покажемо, як задавати відстані 

перевезення для певних класів вантажів та для конкретних матеріалів. 

Додатково можна призначити індивідуальну папку для зберігання 

інформації по заданій будові (клацання лівою клавішею миші по закладці 

«Вибір або створення папки ...). 

За необхідності в полі «Примітка в Списку будов» можна написати будь-

яку довідкову інформацію по створеній будові. Цей текст буде відтворений в 

екрані «Список будов»: 
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Далі, в закладці «Показники витрат» здійснюємо подальшу настройку 

нашої будови: 

 

Поле «Блок настройки».   

У зв'язку з суттєвими нормативними відмінностями при створенні 

кошторисної документації для різних видів будов, в цьому екрані 

запропоновано декілька видів блоків налаштування в залежності від типу 

будівництва, вибраного Користувачем. 

Клацніть лівою клавішею миші по стрілочці поруч із цим полем. Ви 

потрапляєте у вікно з блоками настройки. Вибирайте необхідний для Вас і 

натисніть «Enter». 

 

Програмним комплексом передбачена можливість створення 

користувацьких Блоків настройки, прив'язаних до певного виду будівництва. У 
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створеному Блоці настройки користувач може уточнити та закріпити значення 

багатьох параметрів, прийнятих за замовчуванням. 

При потребі Блоків настройки у користувача може бути декілька. 

Користувач може уточнити окремі реквізити будови, прийняті в пункті 

Створення будови та вказати значення ряду нових параметрів будови: 

- Температурна зона. Номер температурної зони необхідний для 

автоматизованого призначення показника зимового подорожчання. За 

замовчуванням номер температурної зони, який залежить від 

найменування області, визначається обраним Блоком настройки. 

Користувач може змінити обрану область і, відповідно, номер 

температурної зони. 

- Показник на тимчасові будівлі (тільки для інвесторської кошторисної 

документації на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР). Вибране найменування виду 

будівництва, підприємств, будівель і споруд визначає значення 

усередненого показника для визначення ліміту коштів на титульні 

тимчасові будівлі і споруди в інвесторській кошторисній документації на 

будівництво. За замовчуванням - з обраного Блоку настройки. 

- Показник на зимове подорожчання. Вибране найменування виду 

будівництва визначає (з урахуванням номера температурної зони) 

значення усередненого показника для визначення ліміту коштів на 

додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий 

період. За замовчуванням - з обраного Блоку настройки. 

- Показник для покриття ризиків. Вибір найменування характеру і виду 

будівництва визначає значення усередненого показника розміру коштів 

на покриття ризиків всіх учасників будівництва для врахування в 

інвесторській кошторисній документації. Даний показник визначає 

ризики, пов'язані з проектною документацією. За замовчуванням - з 

обраного Блоку настройки.  
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Закладка «Показники адм. витрат і прибутку»: 

 

- Показник для кошторисного прибутку Вибрана категорія складності 

об’єкту будівництва чи найменування виду будівництва визначає 

значення усередненого показника розміру кошторисного прибутку. За 

замовчуванням – із вибраного Блоку настройки. 

- Показник для адміністративних витрат Вибрана категорія складності 

об’єкта будівництва чи найменування виду будівництва визначає 

значення усередненого показника розміру адміністративних витрат. За 

замовчуванням – із обраного Блоку настройки.  

Увага:  

1. Якщо вартість виконуваних робіт будови системи «Укравтодор» 

визначається згідно СОУ 42.1-37641918-050:2012 «Порядок визначення 

вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг 

загального користування (державного та місцевого значення)» або СОУ 42.1-

376411918-085:2012 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших 

транспортних споруд», то для автоматичного підключення відповідної 

таблиці рекомендованих усереднених показників ОПР, АР і прибутку 

користувачеві досить вибрати відповідний рядок показників адміністративних 

витрат, або прив'язати будову до Блоку настройки, найменування якого 

збігається з найменуванням СОУ. 

2. Згідно положення нового ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

пусконалагоджувальні роботи, як вид робіт не виділяються, а включаються в 
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будівельні роботи, але показники прибутку та адміністративних витрат на 

такі роботи встановлені окремо. Тому, якщо Користувач у своїй будові 

пропонує наявність таких робіт, то він може створювати або окремі 

об’єктні і Локальні кошториси на пусконалагоджувальні роботи, або в 

Локальних кошторисах на будівельні роботи створювати розділи з 

пусконалагоджувальними роботами, або просто включати такі роботи 

звичайними позиціями, в будь-якому випадку ПК АВК-5 буде по таких роботах 

нараховуватися прибуток й адміністративні витрати за тими показниками, 

які заначені у вікні «Показники адм. витрат і прибутку» для 

пусконалагоджувальних робіт. 

Завершуємо настройку параметрів нашої будови заповненням реквізитів 

Замовник, Підрядник, Субпідрядник і т.д. 

Для цього клацаємо покажчиком миші по закладці «Додаткові дані»: 

 

 

Екран «Додаткові дані» дозволяє задати напряму або звернутися до 

Таблиці Виконавців і вибрати рядок з найменуванням суб’єкта (підприємства, 

організації), прізвищем керівника для Замовника, Підрядника, Субпідрядника і 

ряду даних, необхідних для вихідних документів підсистем Договірна ціна і 

Підрядник. Тут ця таблиця може бути доповнена новим рядком даних. 
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В екрані можуть бути уточнені дати поточних цін ресурсів для 

документів Зведеного кошторисного розрахунку і для локальних кошторисів, 

задані напряму прізвище начальника дільниці, шифр відповідального 

виконавця робіт і код ЕГРПОУ замовника. 

Після закінчення даємо команду «Зберегти» і потрапляємо у вікно 

«Список будов»,  у якому з’явилася наша будова: 

 

В принципі, перебуваючи в будь-якому вікні, Ви, як правило, можете 

отримати підказку, натиснувши на клавішу F1, й отримати повну інформацію 

по актуальному екрану. 

Створивши будову, почнемо здійснювати налаштування основних 

параметрів даної будови. 

Зверніть увагу, що в графі «Примітка» подана інформація про те, на рівні 

яких цін буде здійснюватися розрахунок прямих витрат створеної будови. У 

Користувача є можливість ознайомитися із запропонованим рівнем цін і за 

необхідності змінити показники розрахунку. 
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Отримали наступне вікно: 

 

Користувачеві так само надана можливість встановити за замовчуванням 

рівень цін на матеріали, вироби, конструкції та устаткування, що приймаються 

програмою за замовчуванням при формуванні кошторисної документації. Слід 

мати на увазі, що вказані ціни мають досить приблизний характер і 

можуть застосовуватися надалі лише в інвесторській кошторисній 

документації для орієнтовних розрахунків вартості матеріально-технічних 

ресурсів, питома вага яких у вартісному вираженні в конкретному 

кошторисі не значна. 

 

2.2. Налаштування параметрів інших витрат 

 

Заходимо в режим «Склад зведеного кошторисного розрахунку» і 

здійснюємо настройку (включення/виключення учасників/неучасників глав 

зведеного кошторисного розрахунку, окремих витрат, які входять у певну главу 

і т.д.) 

Працюємо з пунктом меню «Інші витрати». 
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У деяких розрахункових витратах за необхідності формування окремого 

вихідного документа (виводу на друк) необхідно ставити спеціальну позначку, 

не дивлячись на те, що витрата та її вбудований кошторисний розрахунок 

актуалізовані у блоці настройки. 

Наприклад в Г13 «За підсумком глав 1-12: прибуток, адміністративні 

витрати, ризик, інфляція», затрата П145 «Кошти на покриття додаткових 

витрат, пов'язаних з інфляційними процесами». Увійдіть в неї і поставте 

галочку біля кнопки   «Кошторисний розрахунок»: 

 

 

Налаштування, які залишились, здійснюємо за необхідності в тому ж 

порядку, як ми це робили при створенні блоку настройки, тільки тепер 

прив'язуємося до нашої конкретної будови. 

Головне вікно «Список будов»: 
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Якщо у Користувача з'явилася необхідність відкоригувати задані раніше 

реквізити будови, то необхідно скористатися підпунктом «Реквізити будови і 

показники витрат». 

У закладці «Реквізити будови та показники витрат» можна уточнити 

Найменування будови та Шифр будови, задані при її створенні. 

Для подальшої роботи дуже Важливий підпункт «Ознаки»: 

 

 Ознаки служать для уточнення розрахунків, порядку друку вихідних 

документів і візуалізації екранних документів. 

Ознаки розподілені по наступних групах: 

 загальні; 

 кошторисні документи.  

«Загальні» ознаки у свою чергу розподілені на три групи: 

 основні; 

 друк; 
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 візуалізація. 

Ознака «Варіанти» сортування відомості ресурсів» визначають бажаний 

порядок руху ресурсів у вихідному документі. 

У розділі «Кошторисні документи» для будов на будівництві, ремонтні і 

гірничопрохідні роботи введена ознака «Точність рахунку у вихідних 

документах до 1 коп. і до 1 грн.». 

Ця ознака відноситься до всіх друкованих документів у підсистемі 

«Кошторисні документи», у тому числі і до розрахунку 

загальнопідприємницьких витрат кошторисних рахунків. Саме тут для 

«Зведення витрат» можна вибрати альбомну чи книжну орієнтацію цього 

вихідного документу. 

Призначення деяких із ознак Користувачу-початківцю буде 

незрозумілим. Автор у процесі опису роботи з програмою буде часто 

посилатися на включення/виключення деяких ознак у цьому режимі, що 

допоможе Користувачеві зрозуміти їхнє функціональне призначення. 

Підпункт «Числові параметри». 

Знайоме вікно. Користувач вже працював з числовими параметрами, 

створюючи свій блок настройки. Підпункт виводить на екран «Список 

числових параметрів», що містить загальні для всіх кошторисів будови, 

запрограмовані користувачем або прийняті з його згоди за замовчуванням, різні 

коефіцієнти і відсотки, які коригують потенційно змінні елементи 

ціноутворення, якщо вони відрізняються від числових параметрів з прийнятого 

для будови Блоку настройки. 

 Початкові, які приймаються за замовчуванням, значення числових 

параметрів (крім Н19 і Н20, а також Н35, Н36) визначені по застосованому 

Блоку настройки. 

Дія числових параметрів будови поширюється на всі локальні кошториси 

об'єктів даної будови. Деякі з них можуть бути змінені користувачем в об'єкті, 

локальному кошторисі або в позиції локального кошторису. Під час заміни 

такого типу вони мають перевагу перед числовими параметрами, які задані на 
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більш загальному (попередньому) рівні. 

В АВК-5 частина числових параметрів доступна для змін лише на рівні 

локальних кошторисів та її позицій, частина - тільки для всієї будови і частина - 

як в локальному кошторисі і позиції, так і для всієї будови. 

Установка ознаки друку (клацання правою клавішею миші по заданому 

значенню, задаємо «Установка ознаки друку», з'являється значок принтера) 

забезпечує видачу на друк найменування і числового значення даного 

параметра на початку кожного локального кошторису об'єктів будови. 

Встановлена раніше ознака друку може бути скасована. 

Введення конкретних значень параметрів Н19 (відсоток на зарплату у 

складі загальновиробничих витрат - від зарплати в прямих витратах) і Н20 

(загальний відсоток на загальновиробничі витрати - від зарплати в прямих 

витратах), які є даними підрядника, дозволяє розраховувати загальновиробничі 

витрати  на рівні, що відповідає фактичним звітним даним виконавців 

будівельно-монтажних робіт – від зарплати робітників. 

Завдання параметрів Н35 і Н36 дозволяє для всіх позицій локального 

кошторису забезпечити однаковий розрахунок загальновиробничих витрат. 

Числові параметри Н42 - Н89, Н102 - Н115 дозволяють вводити 

коефіцієнти до витрати затрат праці і до зарплати робітників 2 - 22 тарифних 

сіток. 

Числовий параметр Н101 - дозволяє розрахувати в другому блоці 

загальновиробничих витрат додатковий податковий збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою і виплатою пільгової 

пенсії працівникам згідно списку №1 і №2 (Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 

умовах»). 

Числові параметри Н201 - Н211 - нарахування, пов'язані з 

автоматизованим розрахунком сезонних подорожчань. 
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2.3. Створення об’єктних кошторисів 

Тепер створюємо об'єктний кошторис. Клацаємо курсором миші в 

контекстному меню по пункті «Об'єкти», або двічі клацаємо по будові (можна 

натиснути на клавішу «Enter»). 

Потрапляємо у вікно «Список об'єктів»: 

 

Створюємо об'єкт. Клацаємо курсором миші в контекстному меню по 

пункті «Створення» (можна натиснути на функціональну клавішу F9 або 

скористатися правою клавішею миші): 

 

Вибираємо номер глави, до якої буде належати наш об'єктний кошторис, 

натиснувши на стрілочку в чистому полі «Глава», після чого програма 

присвоїть кошторису, який створюється, номер за правилами ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013, п.5.11.1, тобто, якщо вибираємо главу 2, то для неї номер першого 

об'єктного кошторису буде 2-1: 
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Для досвідчених користувачів. 

У багатьох користувачів під час  роботи в цьому вікні виникало питання: 

«У чому різниця в роботі ПК АВК-5 при виборі типу проекту, індивідуальний 

або типовий проект?» 

Відповідь: Якщо інвесторська кошторисна документація готується на 

стадії «Проект», то для об’єктів, що здійснюються за типовим проектом,  

необхідно вибирати тип проекту - типовий проект. Тоді у Користувача 

з'явиться можливість у інших витратах призначати розмір ризику для саме 

такого виду інвесторської кошторисної документації. Слід не забувати й про 

можливість в цьому випадку формувати не Об'єктні (Локальні) кошториси, а 

Об'єктні (Локальні) кошторисні розрахунки, виконавши в режимі «Ознаки» 

відповідне настройку. 

 

Якщо Користувач з певних причин захотів присвоїти об'єктному 

кошторису, який створюється, інший номер, то для початку в «Ознаках» треба 

включити закладку «Відмова від автоматичної нумерації об'єктних 
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кошторисів», а потім у полі «Додаткова частина номера об'єкту» 

проставити свої значення. 

 

Далі пишемо найменування нашого об'єктного кошторису та, за 

необхідності, будівельний об'єм і одиницю вимірювання, якщо є необхідність 

підрахунку одиничного показника вартості на обрану одиницю вимірювання 

об’єму  (підрахунок відбуватиметься автоматично). Дані в полях «Відсоток ...» 

заносяться довідково. Це роблять в основному субпідрядні проектні організації, 

які складають свої кошториси для генеральних проектних організацій. 

З виходом Змін №1 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  розрахунок прибутку та 

адміністративних витрат проводиться виключно на рівні всієї будови, а не 

диференційовано, виходячи із виду та призначення конкретного об’єкту, як це 

було прийнято в ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням 6-ї зміни). 

Тому Користувачеві при введенні інформаційних моделей будов в 

редакцію 3.0.0, створених раніше згідно ДБН Д.1.1-1-2000,  необхідно після 

введення не тільки оновити поточний блок налаштування, але й перевірити, 

які налаштування прибутку та адміністративних витрат збереглися на рівні 

Об’єктних кошторисів і здійснити нову прив’язку цих показників  у 

відповідність до показників, заданих на рівні всієї будови! 

Значення, що вказані у відповідних полях, можна вибирати за стрілкою 

вибору або задавати явно. 

Користувачеві необхідно запам'ятати, що зазначені вище показники, 

встановлені Користувачем на рівні об'єктних кошторисів, є 

пріоритетними! 
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Тобто, якщо Користувач вирішить змінити показники по прибутку та 

адміністративних витратах на рівні всієї будови, це не призведе до 

перерахунку кошторисної документації до тих пір, поки ці дії не будуть 

проведені Користувачем на рівні Об'єктних кошторисів. 

Даємо команду «Зберегти» і повертаємося в попереднє вікно. Таким же 

чином можна створювати наступні об'єктні кошториси: 

    

2.4. Створення списку Локальних кошторисів об’єкту 

 

Створюємо локальний кошторис. Клацаємо курсором миші в 

контекстному меню за пунктом «Локальні кошториси» (можна натиснути на 

функціональну клавішу F9 або скористатися правою клавішею миші). 

Потрапляємо у вікно «Список локальних кошторисів обєкту»: 

 

Клацаємо курсором миші в контекстному меню по пункті «Створення»: 

 

Користувачеві запропоновано створювати кілька варіантів Локального 

кошторису. 

Вибираємо «Створення локального кошторису». 

Заповнюємо поле «Найменування». Інші поля за необхідності. 

Зберігаємо і повертаємося в попереднє вікно «Список локальних кошторисів»: 
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Якщо треба створити ще Локальний кошторис, то спочатку опустіться на 

одне поле нижче (натисніть на клавіатурі клавішу «Стрілка вниз», щоб у вас 

з'явилося вільне поле, зафарбоване в блакитний колір). Якщо Ви цього не 

зробите, то Ваш подальший Локальний кошторис стане попереднім. 

Клацаємо курсором миші в контекстному меню по закладці «Позиції лок. 

Кошторису» (можна скористатися правою клавішею миші) і ми потрапляємо у 

вікно самого локального кошторису, де і будемо набирати позиції: 

 

 

2.5. Створення позицій Локального кошторису 

 

Клацнемо курсором миші в контекстному меню по закладці 

«Створення». 

Отримаємо вікно: 

 

У програмі створення Локального кошторису передбачаються із 

введенням підзаголовків, прийнятих на розсуд Користувача. 
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Структура цих підзаголовків наступна (наводиться за пріоритетністю): 

Підземна/Надземна частина> Відділи> Розділи. 

Якщо Користувачеві не потрібний який-небудь із підзаголовків, можна 

його не створювати, тоді пріоритетним буде той, що праворуч від того, який не 

був створений. Наприклад, якщо не був створений підзаголовок 

Підземна/Надземна частина, то головним буде підзаголовок Відділи і т.д. 

Причому у Відділі може бути декілька Розділів, але не навпаки! 

Програма буде підраховувати підсумки за всіма Вашими проміжними 

розділами, причому ці підсумки на екрані у Користувача будуть у скороченому 

вигляді, в той час, як на друк вони будуть виходити розгорнуто. Задавати 

найменування Відділу можна довільно, а найменування Розділу можна 

вибирати зі списку або створювати самостійно. 

Зверніть увагу на те, що всі підрежими можуть викликатися з вікна 

Локального кошторису певною комбінацією клавіш. Постарайтеся 

запам'ятати ці комбінації (запишіть для початку їх на аркуш паперу і потім 

під час роботи постійно тримаєте перед очима, поки пальці самі не 

«запам'ятають» ці комбінації), тому що так значно зручніше і швидше 

працювати, ніж з допомогою миші. 

Створюємо Відділ (за необхідності). 

Ви для прикладу отримаєте ось таке вікно: 

 

Далі, Розділ. 

У вікні створення Розділу його найменування можна прописувати 

самостійно або вибирати зі Списку, клацнувши по стрілці: 



24 

 

Отримали наступні записи: 

 

А тепер починаємо набирати позиції кошторису. Набирати їх можна 

двома способами. 

1. Через пошук за допомогою вікна НДІ (Нормативно-довідкова 

інформація). 

2. Задавати шифри позицій безпосередньо в Локальному кошторисі 

(явно). 

Розглянемо обидва способи. 

 

2.6. Пошук позицій за допомогою вікна НДІ   

(Нормативно-довідкова інформація) 

 

Зробимо активним порожній нижній рядок під розділом (натисніть на 

клавіатурі клавішу «Стрілка вниз», щоб у вас з'явилося вільне поле, 

зафарбоване в блакитний колір. Далі, даємо команду «Створення позиції 
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локального кошторису - вибір з НДІ», або натискаємо клавіші Alt + F2. Ми 

потрапили у вікно Пошукової системи НДІ: 

 

Це дуже важлива складова частина програми. Користувачу необхідно 

освоїти її. 

Автор рекомендує Вам у цьому режимі для початку натиснути на клавішу 

F1 і уважно прочитати пояснення. Будемо створювати позицію «Улаштування 

цементної стяжки підлог». Припустимо, номер шифру ми не пам'ятаємо. Не 

поспішайте в збірнику РЕКН № 11 шукати номер шифру. Це робиться легко і 

просто. Ставимо мітку (клацаємо лівою клавішею миші по пустому квадратику) 

на режимі пошуку «Будівельні роботи» і натискаємо на клавішу «Почати 

пошук» 
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У нижній частині вікна можна продовжити пошук, задавши додаткові 

параметри. 

Клацаємо двічі лівою клавішею миші по теці № 11 «Підлоги» (Можна 

встановити курсор, зробивши це поле активним, а потім натиснути на 

«Enter»). 

 

Клацаємо двічі лівою клавішею миші по теці «Улаштування основ» 

(Можна встановити курсор, зробивши це поле активним, а потім натиснути на 

«Enter»). 

Клацаємо двічі лівою клавішею миші по теці «Улаштування стяжок» 

(Можна встановити курсор, зробивши це поле активним, а потім натиснути на 

«Enter»). 

 

Встановимо курсор по шифру ЕН11-11-1. 

Давайте уважно вивчимо це вікно. Воно розбите на три частини: 

1. Ліве верхнє - це наші норми. 

2. Праве верхнє - це найменування активної норми. 

3. Праве нижнє - це Склад робіт для відкритої папки. 

Якщо Користувачеві необхідно проаналізувати вартісні показники за 

вибраною ресурсною нормою, то він в нижній частині вікна підводить курсор 



27 

до закладки «Одинична розцінка ЕН11-11-1» (вона забарвлюється в блакитний 

колір) і здійснює клацання по цій закладці. 

 

По закладці «Список ресурсів» Користувачеві надана можливість 

познайомитися з ресурсним наповненням вибраної ресурсної норми: 

 

Клацаючи на праву клавішу миші, Користувач може ознайомитися з 

Технічною частиною РЕКН 11 «Підлоги». 

Якщо після ознайомлення з ресурсною нормою, Користувачеві вона 

підійшла, двічі клацаємо лівою клавішею миші по вибраній нормі (або 

«Enter»). Ми повернулися в наш Локальний кошторис і нам необхідно відразу 

ввести кількість (вводити без урахування масштабу одиниці вимірювання, тому 

що програма сама зробить таку конвертацію). Введемо, наприклад 150 м2: 

 

 

2.7. Введення позицій у Локальний кошторис. 

Робота з введеною позицією 

 

Натискаємо на клавішу «Enter» і підтверджуємо введене число. Ось ми і 

створили першу позицію кошторису. А тепер будемо проводити коригування 

по цій позиції. У нас зараз ця позиція активна (вона зафарбована в блакитний 

колір). Клацаємо двічі лівою клавішею миші по позиції «Улаштування стяжок 

...» (Можна натиснути на «Enter») і отримуємо: 
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Натисніть на клавішу F1 «Довідка» і уважною прочитайте пояснення. Ви 

можете довільно змінювати текст найменування роботи (у випадку, якщо 

обрана позиція - ресурс, найменування може бути змінене тільки при створенні 

нового варіанту ціни ресурсу). Клацнувши по кнопці «Обґрунтування», можна 

ввести будь-які текстові доповнення з обґрунтування. Клацнемо по кнопці 

«Числові параметри». Отримали таблицю числових параметрів, які можна 

змінювати (задаючи конкретне значення у графі «Прийняте значення»), що 

відносяться тільки до даної ресурсної норми. При зміні значень, прийнятих за 

замовчуванням, Програма автоматично перерахує норму за запропонованими 

Вами значеннями. 

Клацнемо по клавіші «Ресурси»:  

 

Ось тут можна змінювати всі складові частини норми. Строго кажучи, всі 

ці заміни, хоча і вирішуються програмою, можуть надалі викликати питання 

про правомірність їх застосування з боку Замовника або контролюючих 

органів. Тому, перш ніж почати здійснювати такі заміни та коригування, 

подумайте про правомірність таких дій. 

По першій частині таблиці (п.п. 1-2) Ви можете змінювати нормативну 

витрату і величину розряду. Робимо конкретну позицію активною, натискаємо 

на «Enter» або двічі клацаємо мишкою і вводимо свої дані, після чого 

підтверджуємо «Enter». За п.3 ми змінювати значення не можемо, тому що це 

вже будівельні механізми, а тому змінюватися це значення буде при зміні нами 

набору і норм витрати по будівельній техніці (Машини та механізми) у Цінах 
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будови. За наступними підрозділами «Машини і механізми» та «Матеріали» 

ми можемо здійснювати такі дії: 

 

а) коригування норми витрати ресурсу;  

б) додавання нового ресурсу (вибір НДІ/Завдання ПО явно); 

в) заміну ресурсу зі збереженням норми витрати видаленням ресурсу 

(вибір НДІ/Завдання ПО явно); 

г) заміна умови застосування (для будівельних машин і механізмів); 
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а) виділити ресурс виду матеріал в самостійну позицію локального 

кошторису; 

б) видалення ресурсу (якщо Користувачеві знадобиться відновити 

віддалений ресурс, можна скористатися функцією «Відмовитися від 

видалення»); 

в) коригувати ціну ресурсу (Для досвідчених Користувачів!). 

Зробимо активним рядок «Підйомники щоглові…» і клацнемо по ньому 

правою клавішею миші. 

Наприклад, ми вирішили замінити цей підйомник на вантажно-

пасажирський, який буде використовуватися на нашій будові.  

Вибираємо режим «Заміна ПО ресурсу».  

Потрапляємо у знайоме, але трохи скорочене вікно: 

 

У цьому вікні у полі «Текст» пишемо «Підйомник»: 

 

Розпочинаємо пошук («Знайти усе»). 

Результатом пошуку стало таке вікно: 

 

Якщо ви заздалегідь знали шифр механізму, то, скориставшись функцією 

«Заміна ресурсу – завдання ПО явно), пишемо, наприклад, СН203-1101. 

Двічі клацаємо лівою клавішею миші (або «Enter») по обраній позиції. 

Потрапляємо в проміжне вікно. 
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Приймаємо пропонований за замовчуванням режим «Вартість машино-

години повністю включається до складу прямих витрат». Клацаємо по 

клавіші «Вихід» і повертаємося в наше вікно, де проведена заміна ресурсу. 

 

Зверніть увагу на те, що в цьому вікні не просто відбулася заміна одного 

ресурсу на інший, але і дана інформація про те, який ресурс по пошуковому 

образу був замінений. 

Давайте подивимося, що відбувається при видаленні якого-небудь 

ресурсу, наприклад «Вода» по шифру 142-10-2. Робимо цей рядок активним, 

натискаємо на функціональну клавішу F8 і підтверджуємо видалення 

 

Якщо ж Користувачу необхідно відновити нормативні значення по 

визначеному, раніше видаленому ресурсу, то, встановивши курсор миші на 

видаленому ресурсі, правою клавішею миші дається команда «Відмовитися від 

видалення». 

Користувачу надана можливість виносити окремі ресурси виду 

«Матеріал» за межі ресурсної норми, перетворюючи їх в самостійні рядки в 

Локальному кошторисі з кількістю, що дорівнює витратам по всій позиції. Для 

цього призначена функція  «Виділення матеріалу в самостійні позиції». 

 

Такі ж дії можна робити і з усіма іншими ресурсами по механізмах і 

матеріалах. Якщо Ви вирішили додати якийсь новий ресурс, то майте на увазі, 

що після додавання програма вимагатиме у Вас ще ввести норму витрати на 

одиницю виміру за цією ресурсною нормою виду роботи. 
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2.8. Режим «Бібліотечні поправки» 

 

Уявімо, Користувачеві необхідно змінити марку розчину. Можна б було 

зробити це традиційним шляхом через заміну ресурсу, як це було описано 

раніше, але можна зробити значно простіше. Клацнемо по закладці 

«Бібліотечні поправки». Отримали таке вікно: 

 

Нам потрібний розчин М300. Опускаємося курсором на   розчин 

відповідної марки і клацаємо по кнопці «Включити». 

 

Із включенням цієї поправки у Вас дещо змінюється текст в 

«Найменуваннях» і відбувається автоматична заміна ресурсу в «Ресурси». 

Клавішею «Виключити» ви можете виключити введену Вами конкретну 

(активну) поправку. Клавіша «Очистити» служить для виключення всіх 

введених Вами поправок (в окремих роботах по технічній частині можуть 

давати декілька поправок до різних складових розцінки). Повернемося в наші 

ресурси.  



33 

Вони у нас тепер виглядають так: 

 

Якщо Користувачеві необхідно відновити повністю нормативні значення 

по цій ресурсній нормі, треба клацнути по закладці «Очистити».   

Будемо вважати, що здійснені заміни правомірні. Клацаємо по закладці 

«Зберегти» і потрапляємо у вікно Локальною кошторису. Зверніть увагу, що 

текст змінився не тільки в плані заміни змісту, але і в стилі написання. Він 

тепер написаний курсивом. Це служить для візуального контролю, кажучи про 

те, що Користувач змінив нормативні значення ресурсів в нормі. На друк текст 

буде виходити в такому ж написанні. Проте якщо є необхідність, щоб на друк 

текст виходив за такими позиціями в звичайному написанні, зробіть відповідні 

налаштування в режимі «Ознаки»:  

зніміть «галочку» з режиму «Виділення при друкуванні позицій 

локальних кошторисів, у яких змінені ресурси». 

 

 

2.9. Задавання шифрів позицій безпосередньо в Локальному кошторисі  

 

Наступну позицію ми задамо в режимі «явно». Цим режимом дуже 

зручно користуватися, коли у Вас вже перед очима є відомість обсягів робіт з 

вказаними шифрами позицій. У нашому прикладі ми в цьому режимі задамо 

роботу на збільшення товщини стяжки до 40 мм. 

Припустимо, що ми вже знаємо шифр позиції на зміну товщини стяжки -

це Е11-11-2. 
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По стрілці «Вниз» на клавіатурі активуємо порожній рядок. Даємо 

команду Ctrl+F3. 

 

Отримали активне поле у графі «Обґрунтування», де заносимо шифр 

нашої позиції.  

Натискаємо на «Enter» и вводимо кількість. 

 

А тепер діємо в тому ж порядку, який автор описав раніше: 

1. Входимо в бібліотечні поправки і включаємо поправку М-300. 

2. Входимо в обґрунтування і пишемо К = 4. 

3. Входимо в числові параметри і по Н1 ставимо 4. 

4. Входимо в ресурси і здійснюємо заміну підйомника. 

5. Входимо в текст і редагуємо «Додавати на кожні 5 мм. зміни товщини 

цементних стяжок до товщ. 40 мм.»; 

6. Зберігаємо і повертаємося в наш кошторис. 

     

Якщо Користувачу потрібно, щоб в текстовому полі опису ресурсної 

норми був окремий запис про те, які він застосовував числові параметри, то в 

Ознаках необхідно включити таку функцію: 
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В результаті ми отримаємо такий запис:  

 

 

2.10. Позначення шифрів позицій НДІ 

 

Вивчаючи теорію кошторисної справи, Користувач повинен знати, що 

ресурсні норми виду робота бувають відкриті та закриті, що означає наступне: 

а) закрита ресурсна норма у своєму ресурсному наповненні враховує 

повний склад необхідних механізмів та матеріалів; 

б) відкрита ресурсна норма допускає додавання (або конкретизацію) 

нових матеріалів і механізмів, перелік яких зазначений в її ресурсному 

наповненні або в технічній частині відповідного Збірника РЕКН. 

У процесі роботи у Користувача в локальному кошторисі можуть 

з'являтися норми з шифром, зафарбованим червоним кольором (відкрита 

ресурсна норма). 

Це означає, що в цих ресурсних нормах є окремі ресурси (виділені 

червоним кольором), які необхідно враховувати додатково окремими рядками в 

локальному кошторисі (можна, в окремих випадках, включати такі ресурси 

безпосередньо в ресурсну норму, якщо Ви точно знаєте норму витрати на цей 

ресурс і впевнені, що замовник розбереться, звідки вони взялися). 

У деяких випадках, працюючи у вікні НДІ, Користувачеві можуть 

траплятися ресурсні норми з текстовим найменуванням, виділеним червоним 
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кольором. Це свідчить про те, що зазначені ресурсні норми скасовані тим 

міністерством або відомством, яке спочатку їх вводило.  

З 01.01.2014 р. розпочалася планова робота по заміні старих ресурсних 

норм. Введені нові ресурсні норми на ряд збірників на нове будівництво і 

практично на всі збірники на ремонтно-будівельні роботи, що відміняють дію 

старих ресурсних норм ДБН. На екрані монітору Користувач побачить таке 

попередження: 

 

 

Якщо ж Користувач все-таки введе таку норму в Локальний кошторис, її 

написання буде виглядати так: 

 

А ось в документі, що виводиться на друк, її написання збережеться в 

стандартному вигляді. 

При задаванні позиції явно, необхідно пам'ятати наступні позначення: 

Кожен шифр (пошуковий образ) повинен починатися з відповідного 

літерного позначення, яке Користувач може побачити у вікні НДІ. 

Крім того, К - каталог штучних виробів, конструкцій, типових вузлів і 

деталей. 

Для устаткування та виробів шифр позиції починається  одразу з номера 

відповідного прейскуранта. 
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Опис програмного комплексу  

«Автоматизований випуск кошторисів» - ПК АВК-5 

 

Розробники: ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (м. Дніпро) та                    

ТОВ ПДІ «Волиньагропроект» (м. Луцьк). 

Офіційний сайт – http://avk.creator.dp.ua 

 

ПК АВК-5 призначено для автоматизації визначення вартості будівництва 

(нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення). 

Сьогодні він орієнтований на вимоги національного стандарту. Крім того в 

ньому реалізовані алгоритми, що дозволяють визначати вартість будівельних 

робіт згідно відомчих нормативних документів. 


