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Передмова  

Успіх будь-якого проекту залежить від відбору найбільш відповідного інженерного 

досвіду. Відбір найбільш кваліфікованої фірми для конкретного проекту стане 

запорукою добре спланованого та продуманого, економічного та успішного проекту. 

Тому вибір інженера-консультанта є одним з найбільш важливих рішень, яке 

приймає Замовник. 

 

“Нерозумно переплачувати, але 

ще більш нерозумно - платити 

занадто мало. Коли ви 

недоплачуєте, іноді можна 

втратити все, тому що річ, яку ви 

придбали, не здатна задовольнити 

потреби, для яких вона була 

придбана" 

Джон Раскін (1819-1900), 

письменник і вчений Оксфордського 

університету 

 
   

  

 

A: Підстави для розрахунку оплати праці 

1. Мета даного документа 

У цьому документі наведено принципи формування бюджету на оплату послуг, 

властиві для традиційних інженерних проектів у Британській Колумбії. Цей 

документ належить як CEBC, так і APEGBC. Його мета - забезпечити такий 

бюджет на оплату послуг, який би був відповідною компенсацією за: 

 професійну роботу, що відповідає необхідним стандартам інженерної 
ретельності і якості; 

 обов'язки фахівця, як визначено в "Законі щодо Інжинірингової діяльності і 
Геофізики" і підзаконних актах; і 

 безперервний професійний розвиток та професійну підготовку 

Розміри бюджету на оплату послуг, визначені у цьому документі, відповідають 

рівню, на якому мають надаватися послуги дипломованими інженерами, що 

містяться в практичних рекомендаціях APEGBC. Ці рекомендації доступні на 

сайті APEGBC (www.apeg.bc.ca). У них визначено рівень виконання, стандарт 

ретельності й сумлінності члена асоціації під час виконання своїх професійних 



 

1 Інжиніринг 
1% 2 Будівництво 

18% 

3 Експлуатація та 
обслуговування 

81% 

обов'язків, визначених "Законом щодо Інжинірингової діяльності і Геофізики", 

підзаконними актами і Кодексом етики. 

Крім того, цей документ призначений для розробки належних бюджетів, які б 

сприяли створенню самодостатніх інжинірингових послуг з доданою вартістю. 

Самодостатність і забезпечення довгострокової вартості для зацікавлених сторін 

досягається тільки за допомогою належного планування і розробки всього 

життєвого циклу проекту. Рішення, прийняті в ході планування і на етапі 

проектування не тільки визначають, чи здатен цей проект надати послуги на 

рівні, який би задовольняв початкові потреби, але й безпосередньо впливати на 

весь термін послуг - і, отже, - вартість проекту. Скорочення інвестицій на етапі 

проектування може призвести до значного збільшення капітальних витрат, а 

також витрат на експлуатацію та обслуговування протягом усього життєвого 

циклу проекту. 

Цей документ може використовуватися як інженерами, так і геофізиками, 

оскільки вжиті поняття актуальні для обох видів фахівців, що надають 

професійні послуги в інженерно-екологічних проектах. Аспекти цього документа 

також можуть стати корисним довідковим матеріалом для фахівців геофізиків, 

що надають послуги в широкому спектрі інших галузей. 

 

2. Відбір та призначення консультанта 

 

Успішний проект - це такий проект, який задовольняє потреби замовника за 

найнижчої стійкої вартості життєвого циклу проекту. Вартість життєвого циклу 

необхідно розглядати у відповідному контексті. 



 

Довготривала експлуатація та обслуговування інфраструктури або витрати на 

будівництво активів складають від 80 до 93 відсотків від вартості життєвого 

циклу активу. Вартість інжинірингу, становлячи 1-2 % від загального обсягу 

витрат, складає відносно невеликий відсоток. Однак, роль інженера є 

вирішальною в досягненні цілей замовника, тому що саме в процесі 

проектування найлегше заощадити кошти на будівництво, експлуатацію та 

обслуговування. Вибір інжинірингових послуг за очевидно найменшою ціною 

часто є хибною економією, і може стати ведмежою послугою для проекту і для 

Замовника. 

CEBC і APEGBC рекомендують проводити процес відбору на основі кваліфікації 

(QBS)  для пошуку найбільш компетентних і кваліфікованих консультантів для 

конкретного проекту. Коли для реалізації проекту призначається консультант з 

найкращим розумінням його суті та кваліфікацією, він починає відігравати роль 

одного з "довірених радників", який поділяє пріоритети своїх замовників і 

зацікавлений у досягненні найкращих результатів проекту. 

Процес відбору на основі кваліфікації (QBS) описано у виданні Infra Guide 

"Кращі практики по відбору професійного консультанта", яке доступне на веб-

сайті CEBC за адресою www.cebc.org.  

Цей процес відбувається за підтримки Федерації канадських муніципалітетів, він 

також доступний на веб-сайті www.fcm.ca. 

CEBC і APEGBC рекомендують призначати інженера-консультанта шляхом 

укладання офіційного договору, який захищає права Замовника і Консультанта, 

визначає масштаби проекту і містить умови і правила участі. Складність цього 

договору залежить від розміру, комплексності, ризиків, тривалості та інших 

аспектів виконуваного завдання, таких як характеристики майданчика. 

Для простого проекту може бути достатньо простого договору, у той час як для 

великого проекту необхідні документи, завірені юристом. У Британській 

Колумбії  доступні типові договори на надання консалтингових послуг. Два з 

них, схвалені CEBC і APEGBC, а також різними організаціями-Замовниками, 

включають в себе: 

 "Основна угода між замовником і інженером" Асоціації інженерів-
консультантів Канади (ACEC) 31,  

 "Угода на надання консалтингових послуг" "Основні документи 

муніципального контракту" (Master Municipal Contract Documents (MMCD). 

 

3. Контроль якості та авторський нагляд 

Інженери-консультанти, які працюють в Британській Колумбії, повинні бути 

http://www.cebc.org/
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зареєстровані в APEGBC. Згідно з внутрішніми нормами APEGBС, усі 

кваліфіковані інженери повинні налагодити процеси управління якістю для їх 

практики, які включають, щонайменше: 

 зберігання всієї проектної документації і звітів їхніх проектів протягом не 
менше 10 років; 

 внутрішні перевірки їх проектів в якості стандартної процедури; 

 концептуальну перевірку їх інженерних проектів сторонами, які не залучені 
до проектування на початку; і  

 авторський нагляд за будівництвом у своїх проектах. 

Послуги з контролю якості є обов'язковою частиною роботи інженера-

консультанта і повинні бути передбачені в гонорарі. 

Для будівельних проектів як Будівельним кодексом БК, так і Національним, 

встановлюється, що відповідальність за проектування і авторський нагляд 

лежить на  дипломованих фахівцях, які включають в себе дипломованих 

інженерів і геофізиків, за допомогою заповнення і подання різних відомостей, 

встановлених кодексами. 

Кожен дипломований фахівець зобов'язаний підтвердити, що проект знаходиться 

у відповідності з цими кодексами і що було проведено достатньо перевірок 

дипломованих професіоналів на місцях, щоб мати можливість судити, що він у 

значній мірі відповідає проектній документації. Дипломованим фахівцям з 

кожної дисципліни повинна бути надана можливість проводити авторський 

нагляд для секторів, за які вони несуть відповідальність.
1 

Для всіх галузей 

інженерії цей процес передбачає надання повного спектру послуг на протязі 

всього проекту. 

Вітається залучення одного інженера-консультанта на всі категорії послуг 

проекту. Стосовно конкретно послуг авторського нагляду, з метою послідовності 

розуміння, відповідальності, підзвітності, координації і простоти в управлінні, 

бажано, щоб проектування і авторський нагляд здійснювався одним фахівцем. 

Як CEBC, так і APEGBC не рекомендують вдаватися до практики розподілу 

найму одного інженера-консультанта - на одну категорію послуг у проекті і 

залучення інших інженерів — внутрішніх чи зовнішніх — для виконання інших 

категорій послуг проекту. Прикладом цього є практика, коли замовник залучає 

різні інженерні ресурси для проведення початкового планування та 

проектування, будівництва, управління та авторського нагляду. 

1 Див. повний перелік вимог у діючій редакції Кодексу. 

 

4. Типові послуги, які надаються інженером-консультантом 

Створення бюджетів на оплату послуг залежить від конкретного проекту, місця, 



 

часу й обставин. У таблиці 1А «Категорії послуг, які надаються інженером-

консультантом для будівельних проектів» і 1В «Категорії послуг, які надаються 

інженером-консультантом для транспортних та інфраструктурних проектів», 

наведено перелік типових послуг, які надаються інженером-консультантом. 

Обсяг необхідних послуг та форма договору визначаються характером кожного 

окремого проекту. Проекти підвищеної складності, зокрема які містять комплекс 

геотехнічних і екологічних компонентів, вимагають надання послуг на більш 

високому рівні, а отже, більш високої оплати. При складанні відповідного 

бюджету на оплату інжинірингових послуг спираються на чітко визначений 

обсяг чи програму робіт і чітко визначені параметри. 

5. Способи розрахунку винагороди 

Розробка бюджету на оплату послуг за проект може ґрунтуватися на одному з 

трьох наступних способів розрахунку чи більше: 

 Спосіб 1 – Погодинна оплата. 

 Спосіб 2 – Відсоток від вартості будівництва. 

 Спосіб 3 – Фіксована недиференційована оплата або тверда ціна. 

Обрання способу багато в чому залежить від стадії проекту, його складності і 

того, наскільки добре він визначений. У поданій схемі продемонстровано 

найкращий спосіб оплати, в залежності від категорії послуг, зазначених у 

таблицях 1А  і 1В. 

Схема вибору найкращого способу оплати у цивільному будівництві 

 

Категорія послуг Цивільне будівництво 

1. Консультаційні Погодинна оплата 

2. Ескізний проект Погодинна оплата 

3. Розробка проектної і договірної 

документації – робочий проект 

Фіксована оплата або % від 

вартості будівництва 

4. Тендерні послуги Фіксована оплата або % від 

вартості будівництва 

5. Будівництво Фіксована оплата або % від 

вартості будівництва 

6. Послуги інженера-резидента Погодинна оплата 

7. Послуги з управління проектами  Погодинна оплата 

8. Управління будівництвом  Погодинна оплата 

У поданій схемі продемонстровано найкращий спосіб оплати в залежності від 



 

категорії послуг, зазначених у таблицях 1А і 1В. 

Схема вибору найкращого способу оплати у транспортних та інфраструктурних 

проектах 

 

Категорія послуг Транспорт і інфраструктура 

1. Консультаційні Погодинна оплата 

2. Ескізний проект Погодинна оплата 

3. Робочий проект і тендерна 

процедура 

Фіксована оплата або % від 

вартості будівництва 

4. Будівництво Фіксована оплата або % від 

вартості будівництва 

5. Інженер-резидент Погодинна оплата 

6. Управління проектами  Погодинна оплата 

7. Управління будівництвом  Погодинна оплата 

 

Виплати не включено до поданих вище таблиць і вони повинні бути визначені у 

відповідності з "Рекомендаціями CEBC щодо визначення оплати". Цей документ 

можна знайти на сайті CEBC www.cebc.org. 

Принципи розрахунку вартості капітальних витрат можуть різнитися і вони 

класифікуються на клас А, B, C або D. Інформація щодо визначення цих класів 

наведена в додатку А. 

a) Спосіб 1 – Погодинна оплата 

CEBC і APEGBC рекомендують застосовувати саме часовий метод у 

випадках, коли обсяг інжинірингових послуг важко визначити, неможливо 

визначити, якщо він не чітко визначений або якщо час і витрати консультанта 

не підлягають повному контролю на будь-якому етапі проекту. 

Оплачується весь час, витрачений на завдання, включаючи подорожування, 

час інженера-консультанта на поїздки в офіс, а також час, проведений на 

території Замовника або в іншому місці. Цей оплачуваний час відноситься 

також до технічних та канцелярських послуг, у тому числі, планування, а 

також допоміжний персонал, залучений до ведення кореспонденції і 

документів, таких як звіти і специфікації. 

Послуги консультанта можуть включати пильне стеження за ходом виконання 

робіт і регулярне звітування про стан проекту. 

Варіацією погодинної оплати є включення "максимальної гарантованої ціни" 

(“upset limit”) відповідних бюджетів на оплату послуг. Для розробки 
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"максимальної гарантованої ціни" використовуються припущення, здійснені 

на основі незначної кількості інформації. CEBC і APEGBC не рекомендують 

використовувати "максимальну гарантовану ціну", оскільки вона не сприяє 

досягненню оптимальних рішень, тому що це призводить до ситуації, коли 

консультант визначає задачі до моменту належного планування і до чіткого 

визначення проекту. Крім того, цей спосіб призводить до уважного 

відстеження консультантом змін до їх первісно визначеного обсягу, що може 

спричинити погіршення відносин із Замовником. 

Погодинна оплата повинна бути визначена згідно з чинними "Рекомендаціями 

щодо оплати послуг інженерів-консультантів CEBC". 

Спеціальні знання 

Праця керівного персоналу на погодинній основі за спеціалізовані або 

експертні послуги чи висококваліфіковані свідчення повинна оплачуватися у 

подвійному розмірі. 

Коригування заробітної плати  

Коригування заробітної плати за весь цикл проекту, як правило, знаходить 

своє відображення у внесенні коригувань до погодинної ставки, якщо не 

вказано інше за домовленістю. 

b) Спосіб 2 – Відсоток від вартості будівництва 

Використання плати за принципом відсотка від вартості будівництва може 

бути доречним для інжинірингових послуг, де їх вартість є функцією витрат 

на будівництво або установку, а також де чітко визначені масштаб проекту і 

бюджет на будівельні та монтажні роботи. У випадках, коли вартість 

будівництва для окремої дисципліни в рамках спільного проекту становить 

менше $1000000, для цих компонентів слід використовувати інші способи, 

окрім способу 2. 

У клієнтських договорах має чітко визначатись, на чому ґрунтується вартість 

будівництва: на розрахунках, встановлених на момент початку проекту, або 

на фактичних витратах на будівництво на момент завершення. 

Оплата роботи штатних інженерів-резидентів визначається додатково до 

винагороди, розрахованої за способом 2. Для штатних інженерів-резидентів 

рекомендується застосовувати спосіб 1 – погодинна оплата. 

Таблиці 2-5 рекомендовані до застосування з метою визначення бюджету на 

оплату послуг у відсотках від вартості будівництва. Розділ B – Винагорода за 

послуги в цивільному будівництві і Розділ C – Винагорода за транспортні та 

інфраструктурні інженерні послуги більш докладно описують використання 

цих таблиць для кожного з розділів. 



 

Вартість будівництва для інженерних проектів 

Вартість будівництва включає в себе наступне: 

 Загальна вартість усіх матеріалів, устаткування і робочої сили (у тому 

числі мита, податки, дотації і накладні витрати, а також дохід 
субпідрядників та генеральних підрядників), необхідних для виконання 

роботи, для якої інженери готують креслення і специфікації, за які 
інженер-консультант несе відповідальність перед замовником. 

 У разі, якщо замовник надає матеріали, обладнання, послуги або іншу 
працю, включену в роботу, до вартості будівництва входить ринкова 

вартість цих матеріалів і обладнання, за ціною нових. Крім того, вартість 
робіт включає в себе поточні розцінки на працю або інші послуги під час 

будівництва. У випадку призупинення будівельних робіт, переважну силу 
матимуть комерційні ціни, що діють на момент розрахунку за будівництво. 

 У разі, якщо замовник або підрядник надає вживані матеріали або 

устаткування за запитом замовника, до вартості робіт включається ринкова 

вартість цих матеріалів і устаткування, за ціною нових. 

Бюджети на оплату послуг виходять з вартості робіт, включаючи всі ті, що 

виконуються додатково до договору будівництва. З плати інженера-

консультанта не можуть вираховуватися ніякі штрафні санкції або збитки, 

заявлені замовником від підрядника або інші суми, утримані з підрядника. 

Вартість робіт не включає в себе гонорар і компенсації, що підлягають оплаті 

інженеру-консультанту. 

c) Спосіб 3– фіксована недиференційована оплата або договір з твердою 

ціною 

Фіксована недиференційована оплата або договір з твердою ціною 

використовується, якщо чітко визначено масштаби і графік реалізації проекту, 

щоб надати змогу інженеру-консультанту точно оцінити необхідні зусилля. 

Даний вид договору часто розробляється на основі часових прогнозів і 

конкретних вимог до послуг у конкретних завданнях. Він також часто 

походить від відповідного "відсоткового" способу. Виплати можуть бути 

включені у тверду суму або не включатися, за рішенням сторін. 

Цей спосіб надає замовнику впевненість у витратах, і заохочує консультанта 

до інновацій та ефективності. 

 

5. Витрати, особливі умови і податки 

Витрати 

Якщо інше не погоджено між інженером-консультантом і замовником та 



 

належним чином не відображено в оплаті, витрати, понесені інженером-

консультантом, підлягають окремій виплаті. 

Витрати покриваються згідно з "Рекомендаціями щодо оплати послуг 

інженерів-консультантів", виданими CEBC. Витрати не включаються до 

відсотка, вказаного у таблицях 2-5, і повинні бути оплачені окремо, на 

додаток до тих, що вже розраховані. 

Забезпечення професійного проектування та авторського нагляду 

Інженери-консультанти зобов'язані забезпечити виконання проектування 

споруд та авторського нагляду на професійному рівні, як передбачено 

будівельними нормами Британської Колумбії та/або муніципальними 

будівельними підзаконними актами. Інженер-консультант зобов'язаний 

направити необхідні листи на виконання вимог забезпечення професійного 

проектування та авторського нагляду у складі основних послуг. 

Власність на креслення і авторське право 

Параметри цього документа засновані на власності та авторському праві на 

всі креслення, специфікації та іншу документацію, що залишається в 

інженера-консультанта. 

Власність часто плутають з авторським правом. Власність на креслення 

регламентується договором, у той час як авторське право - це право 

власності на ідею, втілену в кресленнях, а також право відтворювати цю 

ідею. Креслення, специфікації та інші документи є інструментами надання 

послуг для виконання проекту. Право замовника на використання 

документів залежить від оплати послуг інженера. 

Більш детально цей процес пояснено на сайті CEBC за адресою 
www.cebc.org в документі "Довідник з питань інтелектуальної власності". 

Податки 

Будь-які можливі федеральні та провінційні податки, які відшкодовуються 

або не відшкодовуються замовником, є додатковими і поширюються як на 

поточні витрати, так і на оплату послуг. 

Страхування професійної відповідальності  

APEGBC має місцеві постанови, яких зобов'язані дотримуватися 

дипломовані інженери. APEGBC рекомендує інженерам-консультантам 

здійснювати страхування професійної відповідальності. Якщо замовник 

вимагає від інженера-консультанта нести додаткове страхування, воно 

буде здійснюватися за рахунок замовника, в якості виплати. Або ж 

замовник може здійснити один поліс відповідальності під конкретний 

проект. 

7. Консалтингові завдання з розподіленими ризиками 
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Виконання консалтингових завдань з розподіленими ризиками включає 

використання альтернативних механізмів розподілу, наприклад, процеси 

проектування і будівництва або державно-приватне партнерство (ДПП). 

Виконання необхідних проектних робіт в рамках допомоги у підготовці 

пропозицій у завданнях на проектування і будівництво  або ДПП 

передбачає значний рівень зусиль і ризиків з боку консультанта. Тому такі 

послуги консультанта повинні бути оплачені в повному розмірі. 

 

Елементи, характерні для витрат на зведення будівельних конструкцій, 

будівельно-монтажних робіт мереж і влаштування електричних мереж 

 

Роботи зі зведення будівельних конструкцій 

 Попереднє напруження майданчика під споруду 

 Будівельна сталь, в тому числі її постачання, виготовлення, монтаж і 

фарбування підрядником 

 Легкий сталевий ґратчастий прогін, включаючи зварювання та кріплення 

 Сталевий настил підлоги або даху  

 Залізобетон, у тому числі арматурна сталь, форми, опалубки, зачистка, 

оздоблення, нагрів і захист, компенсатори і т. д. 

 Звичайний бетонний або блоковий фундамент і стіни підвалів, в тому числі 

опори 

 Плити зі сталевої балки і сталевий настил підлоги і даху, включаючи 

металевий піддон або інші форми і посилення 

 Азбест, гіпс та інші структурні одиниці для кімнат і настилу 

 Пальові основи (деревина, сталь або бетон), у тому числі ростверки і дерев'яні, 

сталеві або бетонні шпунтові палі 

 Ламінована підлога T і G або шліцеві дерев'яні конструкції для даху та 

підлоги 

 Дерев'яні балки, ригелі, бруси, ферми і колони 

 Клеєний брус, фанера і їхні складові елементи 

 Сталь або чавунні вироби з болтами, шайбами і т. д. для дерев'яних або 

залізобетонних каркасів 

 Чавунні та алюмінієві елементи конструкцій 



 

 Віконні, дверні каркаси чи каркаси несучих стін, які підлягають проектуванню 

та перевірці на предмет відповідності будівельним нормам 

 Цегляна або бетонна кладка, армована під бетон 

 Посилення фундаменту, у тому числі уривка 

 Бетонна підлога на землі 

 Уривка котловану і засипка під зведення будівельних конструкцій 

 Частина всіх несучих стін 

 Сталеві, залізобетонні, заливні або укладені бетонні і посилені блокові 

перемички 

 Цегляні димарі  

 Частина зовнішньої стіни обрамлення, включаючи дерев'яні і сталеві 

шпильки, які підлягають проектуванню та перевірці на предмет відповідності 

будівельним нормам 

 Укріплення майданчика, включаючи уривку та засипку 

 Облицювання, у тому числі збірних, цегляних, ізольованих або наплавлених 

металевих панелей та ін., що підлягає проектуванню або перевірці на предмет 

відповідності будівельним нормам, у т.ч. всі пов'язані з'єднання 

 Механічні та електричні опори під обладнання, які підлягають проектуванню 

та перевірці на предмет відповідності будівельним нормам 

 Збірні залізобетонні конструкції, у тому числі їх постачання, виготовлення, 

монтаж і оздоблення виробником 

 Будь-які інші спеціальні пов’язані елементи 

 

Будівельно-монтажні роботи мереж 

 Основні категорії будівельно-монтажних робіт мереж, включаючи сантехнічні 

роботи, опалення, вентиляцію, систему охолодження, управління системою 

ОКВ, вогнезахисту, ізоляції, медичні гази, стиснуте повітря і всі стандартні 

елементи, пов'язані з цими категоріями 

 Справедлива ринкова вартість усього механічного обладнання, що 

поставляється замовником 

 Зазначене обладнання або таке, що поставляється третьою стороною, таке як 

мастильні системи, повітря і т. д., для яких надає послуги консультант з 

будівельно-монтажних робіт мереж 

 Вся уривка котловану і засипка ґрунтом, що відноситься до будівельно-



 

монтажних робіт мереж 

 Спеціалізовані механічні системи, такі як каналізаційна мережа, водопровід, 

система альтернативної енергетики і т. д. 

 Вбудовані блоки, включаючи модулі обслуговування пацієнтів з медичними 

газами. 

 Вартість установки, що здійснюється муніципалітетами чи комунальними 

підприємствами, які підлягають проектуванню і перевірці консультантом з 

будівельно-монтажних робіт мереж 

 Дренажні системи, спроектовані консультантом з будівельно-монтажних робіт 

мереж 

 Всі встановлені прості та залізобетонні конструкції і будівельна сталь, що 

належать до будівельно-монтажних робіт мереж, які не були спроектовані 

консультантом з будівельно-монтажних робіт мереж 

 Вартість архітектурних решіток, дифузорів, жалюзі і т. д., коли обумовлено 

консультантом з будівельно-монтажних робіт мереж 

 Вартість документації, проведення випробувань, пусконалагоджувальних 

робіт, коли це обумовлено консультантом з будівельно-монтажних робіт 

мереж 

 

Електричні мережі 

 Основні категорії робіт з влаштування електричних мереж, в тому числі 

експлуатаційний і аварійний розподіл електроживлення, освітлення, 

розподіл і регулювання зв'язку, системи безпеки, система 

життєзабезпечення, аудіо та відео системи, електрообігрів, спеціалізовані 

системи заземлення і всі стандартні позиції, пов'язані з цими категоріями 

 Справедлива ринкова вартість електрообладнання, наданого замовником; 

напр., світильники і лампи, стандарти освітлення, трансформатори, 

системи управління електродвигуном, перемикання передач і резервні 

електростанції 

 Вбудовані блоки, включаючи модулі обслуговування пацієнтів з 

електророзетками, освітленням і комунікаціями 

 Табло для спортивних споруд 

 Вся уривка котловану і засипка ґрунтом, що відноситься до електричних 

мереж 

 Вартість установки, що здійснюється муніципалітетами чи комунальними 



 

підприємствами, яка підлягає проектуванню і перевірці консультантом з 

електричних мереж 

 Всі встановлені прості та залізобетонні конструкції і будівельна сталь, що 

належать до робіт з влаштування електричних мереж, які не були 

спроектовані консультантом із електричних мереж 

 Вартість всієї документації, проведення випробувань, 

пусконалагоджувальних робіт, коли це обумовлено консультантом з 

електричних мереж 

Примітка щодо податку з товарів і послуг та інші податки на додану 

вартість 

До введення податку з товарів і послуг (Goods and Services Tax - GST), податки 

на виробників і федеральні акцизні збори були включені у вартість матеріалів, 

які сплачували підрядники і замовники, і тому були включені у вартість 

будівництва, як визначено вище. З моменту введення податку з товарів і послуг, 

податки, що підлягають сплаті, визначаються окремо від собівартості 

будівництва, але залишаються невід'ємною складовою вартості проекту. З цієї 

причини рекомендується включати податок з товарів і послуг або аналогічні 

податки у вартість робіт. Коли замовник бажає вирахувати оплату робіт як 

відсоток від вартості будівництва до сплати податків, вказані розцінки 

підлягають пропорційному збільшенню. 
 

Спосіб 3: Фіксована недиференційована оплата або договір з твердою ціною 

Спосіб 3 описано у розділі А 

 

С: Винагорода за інжинірингові послуги в транспортних і 

інфраструктурних проектах  

1. Спосіб 1: Погодинна оплата 

Цей спосіб може використовуватися для всіх категорій послуг, наведених у 

таблиці 1В. Цей спосіб докладно описаний у розділі А. 

2. Спосіб 2: Відсоток від вартості будівництва 

У таблицях 4 і 5 на наведено шкалу мінімальних чистих процентних ставок для 

базових інженерних послуг (визначається по таблиці 1В) для транспортних і 

інфраструктурних проектів. Цей спосіб підходить для базових послуг з категорії 

3: «Робочий проект» і категорія 4: «Тендерні послуги», як показано на прикладі 

таблиці 1В на сторінках 17 і 18. Оплата за CADD (система автоматизованого 

проектування) була включена до таблиць 4 і 5. Виплати будуть здійснюватися 



 

окремо на додаток до зборів, описаних у таблицях. 

Спосіб 1 (погодинна оплата) слід використовувати для всіх послуг, 

перерахованих у таблиці 1В. 

 Вартість робіт визначена в розділі А. 

3. Спосіб 3: Фіксована недиференційована оплата або тверда ціна 

Спосіб 3 описано у розділі А. 

 

B: Винагорода за будівельні інжинірингові послуги  

Спосіб 1: Погодинна оплата 

Цей спосіб може використовуватися для всіх категорій послуг з таблиці 1А.  

Спосіб 2: Відсоток від вартості будівництва 

Цей спосіб докладно описаний у розділі А5(b). 6. Спосіб 1, погодинна оплата, 

слід використовувати для оплати додаткових послуг, перерахованих у таблиці 1А 

на сторінках 15 і 16. 

У таблиці 2  наведено шкалу мінімальних чистих процентних ставок для базових 

інженерних послуг (визначається по таблиці 1А) для нового будівництва за 

видами і категоріями будівель. Базовими є послуги, включені до таблиці оплат. 

Додаткові послуги - це послуги, які обговорюються окремо і не входять до 

таблиці оплат. У таблиці 3  представлено покажчик типів і категорій будівель. Як 

показано в таблиці 1А, цей спосіб підходить для категорії 3: «Розробка проектної 

і договірної документації – робочий проект», категорія 4: «Тендерні послуги» і 

категорія 5: «Загальнобудівельні послуги». Виплати нараховуються на додаток 

до бюджету на оплату послуг, вказаних у таблицях. 

CEBC і APEGBC рекомендують наступну схему, придатну для поетапних 

платежів, а також для встановлення бюджету на оплату послуг по кожній 

категорії. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Категорія Опис Не менше ніж Загалом 

Категорія 3 Розробка проекту 30% 30% 

Категорія 3 Договірні документи 45% 75% 

Категорія 4 Послуги щодо проведення тендерної процедури 5% 80,0% 

Категорія 5 Загальнобудівельні послуги 20% 100% 

Вартість робіт визначена в розділі А. Нижче наводиться докладний опис предмету робіт, пов'язаних із 

інжиніринговими послугами в будівництві, які повинні бути включені у вартість будівництва споруд. 

 

 



 

 

ТАБЛИЦЯ 1А 
 

КАТЕГОРІЇ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖЕ НАДАВАТИ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ У РАМКАХ БУДІВЕЛЬНИХ 
ПРОЕКТІВ 

  Базові послуги Додаткові послуги 
 

1.  КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 2. ПОСЛУГИ З ЕСКІЗНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ 

3. РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ І 

ДОГОВІРНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ – 

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 

4. ТЕНДЕРНІ ПОСЛУГИ 

o Підготовка або перевірка 

технічних програм 

o Експертний висновок  

o Оцінки, дослідження, звіти 

o Техніко-економічне 
обґрунтування 

o Розслідування нещасних випадків  

o Попередній начерк 

o Записи щодо технічного завдання 

o Розробка розрахунків робіт 

o Судовий розгляд/ претензії/ 
Страхова допомога 

o Детальний аналіз витрат на 

володіння та експлуатацію 

o Спеціальні гранти і кредити 

o Письмовий та усний переклад 

o Управління проектами, планування  

o Допомога  у підготовці запитів на 

закупівлю 

o Оптимізація витрат 

o Контроль якості 

o Обсяг проекту 

o Відомість про вартість будівництва 

o Звіт ескізного проекту, альтернативні 
концептуальні пропозиції, ескізи, 

схеми, специфікації 

o Планування 

o Документи для фінансування 

o Інженерно-геологічні вишукування 

o Дозвільні документи і ліцензії 

o Екологічна оцінка 

o Перегляд існуючих проектів 

o Витрати протягом життєвого циклу 

o Докладний кошторис витрат  

o Інженерні вишукування, профілі і 

перерізи 

o Дослідження в галузі стійкого розвитку 

o Енергетика та інші форми 

моделювання 

o cherettes стійкості  

o Контроль якості 

 Робоча документація 

 Робочі креслення 

 Специфікації та тендерна документація 

 Відомість про вартість будівництва 

 Гарантійні листи, Відомість В ("Будівельні 

норми") 

o Докладний кошторис витрат  

o Специфікація арматури 

o Проектування і документація, що не 
входить до договору 

o Надання Замовнику обладнання, що 
постачається не за договором 

o Документи на знесення споруд 

o Поліпшення приміщень 

o Прискорене будівництво або поетапні 
торги 

o Підготовка робочих креслень 

o Проектування з урахуванням екологічних 
вимог 

o Контроль якості 

o Енергетика та інші форми моделювання 

o Документація за стандартом LEED® 

 Підготовка документів для проведення 

тендеру 

 Розгляд поданих пропозицій та 
консультування 

o Альтернативні концептуальні 
пропозиції 

o Попередня кваліфікація підрядників 

o Приведення у відповідність документів 

інших консультантів  

o Контракти на будівництво, укладені без 

проведення конкурсу 

o Рахунки, матеріали, детальні кошториси 

o Оголошення про проведення закупівлі 

 
У разі застосування способу оплати 2 – Відсоток від вартості будівництва, послуги, позначені як  - базові, для категорій 3, 4 і 5 і повинні бути використані як частина 
відсоткового показника, що буде використовуватися з таблицями 2 і 3. Послуги, позначені як ○, вважаються додатковими. 



 

Таблиця 1А (продовж.) 

КАТЕГОРІЇ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖЕ НАДАВАТИ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ У РАМКАХ БУДІВЕЛЬНИХ 
ПРОЕКТІВ 

  Базові послуги Додаткові послуги 

 
 

5. ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 

6.  ПОСЛУГИ ІНЖЕНЕРА-РЕЗИДЕНТА 7. ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ  

8. ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ 

БУДІВНИЦТВОМ  

 Допомога в підготовці договору 

 Перевірка робочих креслень 

 Авторський нагляд 

 Перевірка за ходом виконання робіт 

 Контроль якості  

 Контроль за проведенням випробувань 

 Зміна розрахунку витрат 

 Тлумачення документів  

 Рекомендації щодо проведення оплат 

 Перевірка умов виконання договору 

 Консультування замовника і підрядника 
про постійні або нещодавно виявлені 

дефекти або недоліки 

 Гарантійні листи, Відомість С ("Будівельні 

норми") 

 Перевірка гарантій на кінець року 

o Запуск системи і ведення документації 

o Ведення післягарантійного періоду 

o Прискорене будівництво або поетапні торги 

o Керівництво по експлуатації та креслення 

o Сертифікація і випробування систем 

o Введення в експлуатацію/навчання 

o Екологічний контроль 

o Виконавчі креслення 

o Адміністрування Контрактів  
o Контроль якості  
o Введення в експлуатацію 
o Документація та сертифікація за системою 

LEED®  
o Енергетична модель відповідності LEED® 

o Надання штатних співробітників на 

проект, щоб визначити, чи 

виконувані підрядником роботи 
здійснюються у відповідності з 

договором. 

o Контроль якості 

o Відбір консультантів  

o Розробка технічного завдання на 

проектування 

o Економічне обґрунтування 

o Планування/ моніторинг та контроль 

o Кошторис/ бюджетування і контроль 

витрат  

o Залучення фінансування 

o Закупівлі 

o Управління ризиками  

o Введення в експлуатацію 

o Контроль якості 

o Стратегія виконання, адміністрування і 

прискорення робіт за договором 

o Оптимізація будівництва, планування і 
прогнозування залучення кадрів 

o Трудові відносини, охорона праці 

o Управління офісом на об‘єкті, 

тимчасовими спорудами 

o Приймання та зберігання матеріалів 

o Контроль за ходом виконання робіт, 

проведення аналізу тенденцій і 

звітування 

o Моніторинг ефективності витрат, 

проведення аналізу тенденцій і розгляд 

претензій 

o Контроль якості 

 

У разі застосування способу оплати 2 – Відсоток від вартості будівництва, послуги, позначені як базові, для категорій 3, 4 і 5 і повинні бути використані як частина 
відсоткового показника, що буде використовуватися з таблицями 2 і 3. Послуги, позначені як ○, вважаються додатковими. 



 

ТАБЛИЦЯ 1В 

КАТЕГОРІЇ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖЕ НАДАВАТИ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ У РАМКАХ ТРАНСПОРТНИХ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

  Базові послуги Додаткові послуги 
 

1. КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 2. ПОСЛУГИ З ЕСКІЗНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ 

3. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 4. ТЕНДЕРНІ ПОСЛУГИ 

o Підготовка або перевірка технічних 
програм 

o Експертний висновок  

o Оцінки, дослідження, звіти 

o Техніко-економічне обґрунтування 

o Розслідування нещасних випадків  

o Попередній начерк 

o Записи щодо технічного завдання 

o Розробка розрахунків робіт 

o Судовий розгляд/ претензії/ Страхова 
допомога 

o Детальний аналіз витрат на володіння 
та експлуатацію 

o Спеціальні гранти і кредити 

o Письмовий та усний переклад 

o Управління проектами планування  

o Допомога  у підготовці запитів на 

закупівлю 

o Оптимізація витрат 

o Контроль якості 

o Обсяг проекту 

o Відомість про вартість будівництва 

o Звіт ескізного проекту, альтернативні 
концептуальні пропозиції, ескізи, 

схеми, специфікації 

o Планування 

o Документи для фінансування 

o Інженерно-геологічні вишукування 

o Дозвільні документи і ліцензії 

o Екологічна оцінка 

o Перегляд існуючих проектів 

o Витрати протягом життєвого циклу 

o Докладний кошторис витрат  

o Інженерні вишукування, профілі та 

представницький відбір 

o Контроль якості 

 Робоча документація 

 Робочі креслення 

 Специфікації та тендерна документація 

 Відомість про вартість будівництва 

 Підготовка документів для проведення 

тендеру 

 Розгляд поданих пропозицій та 
консультування 

o Докладний кошторис витрат  

o Специфікація арматури 

o Проектування і документація, що не 

входить до договору 

o Надання Замовнику обладнання, що 

постачається не за договором 

o Документи на знесення споруд 

o Поліпшення приміщень 

o Прискорене будівництво або поетапні 
торги 

o Підготовка робочих креслень 

o Проектування з урахуванням 
екологічних вимог 

o Контроль якості 

o Документація за стандартом LEED® 

 Підготовка документів для проведення 
тендеру 

 Розгляд поданих пропозицій та 

консультування 

o Альтернативні концептуальні 

пропозиції 

o Попередня кваліфікація підрядників 

o Приведення у відповідність 

документів інших консультантів  

o Контракти на будівництво, укладені 
без проведення конкурсу 

o Рахунки, матеріали, детальні 
кошториси 

o Оголошення про проведення закупівлі 

У разі застосування способу оплати 2 – Відсоток від вартості будівництва, послуги, позначені як базові, для категорій 3 і 4 - це послуги, що включені в оплату, як 
вказано в таблицях 4 і 5. Послуги, позначені як ○ вважаються додатковими. 



 

Таблиця 1В (продовження) 

КАТЕГОРІЇ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖЕ НАДАВАТИ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

  Базові послуги Додаткові послуги 
 

5. ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 

6. ПОСЛУГИ ІНЖЕНЕРА-РЕЗИДЕНТА 7. ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ  

8. ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ 

БУДІВНИЦТВОМ  

o Допомога в підготовці договору 

o Перевірка робочих креслень 

o Авторський нагляд 

o Перевірка за ходом виконання робіт 

o Контроль якості  

o Контроль за проведенням випробувань 

o Зміна розрахунку витрат 

o Тлумачення документів  

o Рекомендації щодо проведення оплат 

o Перевірка умов виконання договору 
o Консультування замовника і підрядника 

про постійні або нещодавно виявлені 
дефекти або недоліки 

o Перевірка гарантій на кінець року 

o Запуск системи і ведення документації 

o Ведення післягарантійного періоду 
o Прискорене будівництво або поетапні торги 

o Керівництво по експлуатації та креслення 

o Сертифікація і випробування систем 

o Введення в експлуатацію/навчання 

o Екологічний контроль 

o Виконавчі креслення 

o Адміністрування Контрактів  

o Контроль якості  
o Документація системи LEED® та 

сертифікація 
o Енергетична модель відповідності LEED® 

o Надання штатних співробітників на 
проект, щоб визначити, чи виконує 

підрядник свої роботи у відповідності з 

договором. 

o Контроль якості 

o Відбір консультантів  

o Розробка технічного завдання на 

проектування 

o Економічне обґрунтування 

o Планування/ моніторинг та контроль 

o Кошторис/ бюджетування і контроль 
витрат  

o Залучення фінансування 

o Закупівлі 

o Управління ризиками  

o Введення в експлуатацію 

o Контроль якості 

o Стратегія виконання, адміністрування 
і прискорення робіт за договором 

o Оптимізація будівництва, планування 
і прогнозування залучення кадрів 

o Трудові відносини, охорона праці 

o Управління офісом на об‘єкті, 

тимчасовими спорудами 

o Приймання та зберігання матеріалів 

o Контроль за ходом виконання робіт, 

проведення аналізу тенденцій і 
звітування 

o Моніторинг ефективності витрат, 

проведення аналізу тенденцій і 

розгляд претензій 

o Контроль якості 

У разі застосування способу оплати 2 – Відсоток від вартості будівництва, послуги, позначені як базові, для категорій 3 і 4 - це послуги, що включені в оплату, як 
вказано в таблицях 4 і 5. Послуги, позначені як ○ вважаються додатковими. 

 

 



 

ТАБЛИЦЯ 2 

Шкала процентних ставок за базові послуги для нового будівництва 

 
 

Категорії споруд (визначені в таблиці 3, стор. 21) 

ШКАЛА МІНІМАЛЬНИХ ЧИСТИХ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК ДЛЯ 

БАЗОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ ПОСЛУГ 

НОВЕ БУДІВНИЦТВО 

Площа: 0 – 2000 м2 Площа: 2000 – 5000 м2 Площа: понад 5000 м2 

 Буд 

констр 

Монта

ж 

Ел. Буд 

констр 

Монта

ж 

Ел. Буд 

констр 

Монта

ж 

Ел. 

1 ПРОСТІ 6,0 6,25 6,75 5,0 5,5 6,0 4,0 5,0 5,5 

2 СТАНДАРТНІ 6,0 6,75 7,25 5,0 6,0 6,5 4,5 5,5 6,0 

3 СУЧАСНІ 6,5 7,25 7,75 6,0 6,5 7,0 5,5 6,0 6,5 

4 КОМПЛЕКСНІ 7,5 7,75 8,25 6,5 7,0 7,5 6,0 6,5 7,5 

5 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 8,0 8,75 9,25 7,5 8,0 8,5 7,0 7,5 8,0 

6 МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 7,5 8,25 8,75 6,5 7,5 8,0 6,0 7,0 7,5 

7 КОМЕРЦІЙНІ 

ПРОЕКТИ 

(1) малоповерхові 

офісні/торговельні 

(а) комерційні 6,0 5,75 6,25 5,0 5,0 5,5 4,0 4,5 5,0 

(б) некомерційні 6,5 6,25 6,75 5,5 5,5 6,0 4,5 5,0 5,5 

(2) багатоповерхові 

офісні (4+ 

поверхи) 

(а) комерційні 6,0 5,75 6,25 5,25 5,0 5,5 4,5 4,5 5,0 

(б) некомерційні 6,5 6,25 6,75 5,75 5,5 6,0 5,0 5,0 5,5 

(3) торговий центр (а) торговий ряд 6,0 5,75 6,25 5,0 5,0 5,5 4,0 4,5 5,0 

(б) торговий центр + 
універмаги 

6,5 6,25 6,75 5,5 5,5 6,0 4,5 5,0 5,5 

(4) модернізовані (а) комерційні Погодинна оплата або тверда ціна 

(б) некомерційні Погодинна оплата або тверда ціна 

(5) мотелі (а) прості 6,0 6,25 6,75 5,0 5,5 6,0 4,0 5,0 5,5 

(б) комплексні 6,5 6,5 7,0 5,5 6,0 6,5 4,5 5,5 6,0 

(6) готелі (а) прості 6,0 6,75 7,25 5,25 6,0 6,5 4,5 5,5 6,0 

(б) комплексні 6,5 7,25 7,75 5,75 6,5 7,0 5,0 6,0 6,5 

 
8 НА ЗАМОВЛЕННЯ / ІНДИВІДУАЛЬНІ Площа: 0 – 500 м2 Площа: 500 - 1000 м2 Площа: понад 1000 м2 

Буд 

констр 

Монта

ж 

Ел. Буд 

констр 

Монта

ж 

Ел. Буд 

констр 

Монта

ж 

Ел. 

Односімейні (1) Креслення будівельних конструкцій в сепії або 

іншими; без детальних специфікацій; без 

адміністрування контрактом. 

 
6,0 (1) 

 
10,0 

 
12,0 

 
7,0 (1) 

 
8,0 

 
10,0 

 
8,0 

 
7,0 

 
8,0 

Денний догляд/дитячі садки 8,0 10,0 12,0 9,0 8,0 10,0 10,0 7,0 8,0 

Реконструкція / внутрішнє оздоблювання Погодинна оплата або тверда ціна 

Облаштування інтер'єру / модернізація Погодинна оплата або тверда ціна 

Клініки 8,0 10,0 12,0 9,0 8,0 10,0 10,0 7,0 8,0 



 

ТАБЛИЦЯ 2 (продовження) 

 
 

9 БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ 

ШКАЛА МІНІМАЛЬНИХ ЧИСТИХ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК ДЛЯ 
БАЗОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ ПОСЛУГ 

НОВЕ БУДІВНИЦТВО 

На два 

господаря / 

таунхауси 

(бетонні плити) 

Малоповерхові 

1-4 поверхів 

(гараж із 

залізобетонних 

конструкцій) 

Середньопо

верхові 5-6 

поверхів (не 
займисті) 

 
Висотні 7-15 

поверхів 

 
Висотні понад 

15 поверхів 

(а) комерційні  ПЛАТА ЗА РОБОТИ ЗІ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ 

10% від витрат на 

зведення 

будівельних 

конструкцій за 

кожен тип - у разі 

розробки і 

креслення 

Експертиза 

проводиться 

додатково. 

5% від вартості робіт 

зі зведення 

будівельних 

конструкцій в 

частині бетонних 

елементів 

(включаючи 

експертизу). 10% від 

вартості робіт зі 

зведення 

будівельних 

конструкцій за 

укладання кожного 

розробленого та 

накресленого 

елемента з 

дерев'яними 

опорами; 20% для 

безкаркасних 

елементів. 

Експертиза  

дерев'яних опор 
проводиться 
додатково. 

4,5 4,0 3,5 

(б) некомерційні: Соціальне житло і житло для осіб 
похилого віку 

див.вище 12% комерційні плюс 0,25% 

(а) комерційні КІЛЬКІСТЬ КІМНАТ ОПЛАТА ЗА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ 
МЕРЕЖ 

(i) 1 – 10 6,25 6,0 5,5 5,25 5,0 

(ii) 10 – 40 5,75 5,5 5,25 4,75 4,5 

(iii) 40 – 100 5,25 5,0 4,75 4,5 4,25 

(iv) 100 – 150 4,75 4,5 4,5 4,0 3,75 

(v) понад 150 4,5 4,25 4,25 3,75 3,5 

(б) некомерційні Соціальне житло і житло для осіб 
похилого віку 

 комерційні плюс 0,25% 

(а) комерційні КІЛЬКІСТЬ КІМНАТ ПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 

(i) 1 – 10 6,75 6,5 6,0 5,75 5,5 

(ii) 10 – 40 6,25 6,0 5,5 5,25 5,0 

(iii) 40 – 100 6,0 5,75 5,25 5,0 4,75 

(iv) 100 – 150 5,5 5,25 4,75 4,5 4,25 

(v) понад 150 5,0 4,75 4,5 4,0 3,75 

(б) некомерційні Соціальне житло і житло для осіб 
похилого віку 

 комерційні плюс 0,50% 

10 СЕЙСМОСТІЙКЕ БУДІВНИЦТВО (a) Оцінка Погодинна оплата або тверда ціна 

(б) Проектування / будівництво Погодинна оплата або тверда ціна 



 

Примітки: 

 Шкала для будівельних проектів відображає їх розмір та складність. 

 Для перепланувань, реконструкцій або проектів з низькими витратами на капітальне будівництво використовують спосіб 2 х 1,7 або 1-й спосіб. 

 Для проектів, що передбачають більше одного договору на будівництво (тобто прискорене будівництво або поетапні торги), де використовується спосіб 2, плата повинна 

бути на 25% вище за ту, що зазначена у вищенаведеній таблиці. 

 Будівельні роботи, пов'язані зі спорудами, захисними конструкціями, звукотехнікою та консалтингом зі стійкого розвитку, інженерно-геологічними, інженерно-

екологічними питаннями і т. д., є додатковими послугами, оплата за які не включена у вищевказаних таблицях, для цього використовуйте спосіб 1 – погодинний. 

 Цей спосіб оплати застосовуються у випадках, коли консультант зі зведення будівельних конструкцій, будівельно-монтажних робіт мереж або електричних мереж є 

підлеглою особою головного консультанта; де консультант зі зведення будівельних конструкцій, будівельно-монтажних робіт мереж або електричних мереж виступає 

головним консультантом, зверніться до способу 1 – часового. 



 

ТАБЛИЦЯ 3 

Покажчик типів будівель за категоріями 

(S=зведення будівельних конструкцій,  М=Будівельно-монтажні, Е=електричні мережі) 
 

S М Е 

 

S М Е 

 

S М Е 

Адміністративні будівлі 3 3 3 Термінали вантажні 3 4 4 Переробні заводи 3 3 3 

Сільськогосподарські буд. I 1 1 Похоронні бюро 4 4 4 Відділення рентгенологічні 6 6 6 

Аеродроми 4 4 4 АЗС 2 3 3 Радіостанції 5 5 5 

Ангари для літаків 2 2 2 Трибуни 3 3 3 Термінали залізничні 4 4 4 

Парки розваг  4 4 4 Медичні установи 6 6 6 Центри та будинки відпочинку 4 4 4 

Житлові приміщення (квартири) 9 9 9 Спортивно-оздоровчі комплекси 4 3 3 Виправні заклади 3 5 5 

Акваріуми 4 5 5 Пам'ятки історії та архітектури 8 8 8 Науково-дослідні заклади 5 5 5 

Архіви 4 4 4 Лікарні 6 5/6 5/6 Дослідницькі лікарні 6 5/6 5/6 

Арени/Спорткомплекси 4 4 4 Готелі 7 7 7 Житлові приміщення (гуртожитки для 

учнів ВНЗ) 

9 9 9 

Військові бази 3 2 2 Будинки (індивідуальні) 8 8 8 Ресторани 3 4 4 

Збройні заводи 2 2 2 Будинки (масової забудови) 9 9 9 Відреставровані будівлі 8 8 8 

Художні галереї 5 5 5 Будинки (одноквартирні) 8 8 8 Будівлі роздрібної торгівлі 7 7 7 

Будівлі для публічних виступів 4 4 4 Денний стаціонар 6 6 6 Катки (криті) 3 4 4 

Банки 3 3 3 Відділення інтенсивного догляду за 

хворими 

6 6 6 Школа (початкова) 3 3 3 

Бари 4 4 4 В'язниці 4 5 5 Школа (середня) 4 4 4 

Цвинтарні каплиці 4 4 4 Дипломатичні місії 4 4 4 Науково-дослідні будівлі 5 5 5 

Церкви 4 4 4 Бібліотеки 4 4 4 Будинки для людей похилого віку та 

інвалідів 

9 9 9 

Міські адміністрації 4 4 4 Лікарні, клініки 4 4 4 СТО 2 2 2 

Клініки (діагностика та 6/8 6/8 6/8 Ремонт 2 2 2 Благодійні заклади (ночівля) 9 8 8 

лікування)    Промислові підприємства 3 4 4 Торговельні центри 7 7 7 

Клуби 4 3 3 Мавзолеї 4 4 4 Соціальне житло 9 9 9 

Коледжі, технікуми 4 4 4 Поліклініки/стоматології 7 6 6 Спортивні клуби 4 3 3 

Будівлі комерційні 7 7 7 Медичні лабораторії 5 5 5 Стадіони 4 3 3 

Комунікації 5 5 5 Монетні двори 4 4 4 Фондові біржі 3 3 3 

Будинки культури 4 4 4 Монастирі чол. 4 4 4 Гідроакумуляційні ГЕС    

Обчислювальні центри 3 5 5 Мечеті 4 4 4 (спеціалізовані) 3 3 3 

Консульства 4 4 4 Мотелі 7 7 7 Синагоги 4 4 4 

Реабілітаційні центри 6 6 6 Музеї 4 3 3 Лікарні навчальних закладів 6 5/6 5/6 

Монастирі жін. 4 4 4 Будинки-інтернати для людей 

похилого віку 

6 6 6 Телефонне обладнання 3 3 3 

Конференц-зали 3 3 3 Обсерваторії 5 4 4 Телевізійні споруди 5 5 5 

Виправні заклади 4 5 5 Офіси (комерційні) 7 7 7 Храми 4 4 4 

Заміські клуби 4 3 3 Офіси (власні) 7 3 3 Модернізація                          7/8 7/8 7/8 

Будівлі органів правосуддя 4 4 4 Оперні театри 4 5 5 Термінали транспортні 4 4 4 

Кредитні спілки 3 3 3 Операційні зали 6 6 6 Театри 4 4 4 

Крематорії 4 5 5 Гаражі/ 2 2 2 Ратуші 4 4 4 

Митний/паспортний контроль 3 2 2   Багаторівневі парковки    Малоповерхові жит.буд. 9 9 9 

Дитячі садочки 8 8 8 Будівлі Парламенту  4 4 4 Казначейства 4 4 4 

Декоративні роботи 8 8 8 Термінали пасажирські 4 4 4 Трастові компанії 3 3 3 

Стоматологічні клініки 8 8 8 Пенітенціарні заклади 4 5 5 Бюро ритуальних послуг 4 4 4 

Будинки двоквартирні 9 9 9 Палаци спорту 4 4 4 Університети 4 5 5 

Посольства 4 4 4 Планетарії 5 4 4 Склади 2 1 I 

Відділення невідкладної допомоги 6 6 6 Заводи 3 3 3 (максимум 10% офісів)    

Виставкові центри 3 3 3 Поліцейські ділянки 4 3 3 Релігійні установи 4 4 4 

Виставкові стенди 5 6 6 Басейни (плавання) 4 4 4 Житлові будівлі “Y” типу 7 3 3 

Відділ терапії  6 6 6 Поштові відділення 4 4 4 Спортивні Споруди  “Y” типу 4 4 4 

Пожежні станції 3 3 3 Колонії 4 5 5 Зоопарки 4 4 4 

 

1. Прості: Прості, прагматичного характеру без ускладнення конструкції; 

мінімального рівня фінішної обробки, проектування будівельних, механічних та 



 

електричних конструкцій. 

2. Звичайні: Звичайного характеру, з середньою кількістю проектування 

будівельних, механічних та електричних конструкцій. 

3. Підвищеного комфорту: Конструкції середньої складності, з проектуванням 

будівельних, механічних та електричних конструкцій підвищеного комфорту. 

4. Комплексні: Конструкції виняткового характеру і складності, з порівняно 

великим обсягом проектування будівельних, механічних та електричних 

конструкцій. 

5. Спеціалізовані: Спеціалізовані будівлі та інші об'єкти, що потребують 

спеціальних навичок проектування та досвіду, великий обсяг високого ступеня 

деталізації та інтенсивної координації. 

6. Медичні: Неринкові офіси, відносяться до орендованих приміщень особливого 

призначення (наприклад, під урядові або державні установи). 

7. Комерційні проекти: Неринкові офіси, відносяться до орендованих приміщень 

особливого призначення (наприклад, під урядові або державні установи). 

8. Індивідуальні: Призначені під конкретні або індивідуальні вимоги; найвищий 

ступінь проектування, узгодження та обслуговування відповідно до розміру 

об'єкта. 

9. Багатоквартирні: Специфічний тип будівель. 

 



 

Рекомендована мінімальна сума оплати за підготовку робочої документації у % від вартості будівництва 

для транспортних, інфраструктурних інженерних проектів середньої складності 

Вартість будівництва 

(до $1 000 000 використовуйте 

інші способи) 

Опл

ата

мір 
опл
ати 

Приклади проектів середньої складності: 

 Мости та інші споруди звичайної конструкції, прості берегові об'єкти 

 Залізниці, дороги і вулиці 

 Звичайні дамби, протипаводкові та підпірні стінки, малі греблі  

 Забудова 

 Каналізаційні та водопровідні тунелі (атмосферне повітря), зливова каналізація та стічні труби, іригаційні роботи (за 

винятком насосних установок), труби побутової каналізації 600 мм і більше, лінії розподілу води 400 мм і більше 

 Аеропорти з допоміжними приміщеннями 

Рекомендована мінімальна сума оплати за підготовку робочої документації у % від вартості будівництва 

для транспортних, інфраструктурних інженерних проектів середньої складності 

Таблиця 4 – Рекомендована таблиця бюджету мінімальної процентної ставки на оплату послуг 
- для основних послуг транспортних та інфраструктурних інженерних проектів середньої 
складності 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1 000 000 - 2 000 000 $49000 на перший $ 1 000 000 плюс 4,3% на наступний $1 

000 000 

2 000 000 - 5 000 000 92 000 на перші 2 000 000 плюс 4,1% на наступні 3 000 

000 

5 000 000 - 10 000 000 215 000 на перші 5 000 000 плюс 3,9% на наступні 5 000 

000 

10 000 000 - 15 000 000 410 000 на перші 10 000 000 плюс 3,7% на наступні 5 000 

000 

15 000 000 - 20 000 000 593 000 на перші 15 000 000 плюс 3,6% на наступні 5 000 

000 

понад $20 000 000 775 000 на перші 20 000 000 3,6% на баланс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5,0% 
4,9% 
4,8% 
4,7% 
4,6% 
4,5% 
4,4% 
4,3% 
4,2% 
4,1% 
4,0% 
3,9% 
3,8% 
3,7% 
3,6% 
3,5% 

$1000 $3000 $5000 $7000 $9000 $11000 $13000 $15000 $17000 $19000 

Вартість будівництва (в тисячах) 

 

ПРИМІТКА: Ці суми є мінімальним рівнем оплати за базові послуги, наведені в категоріях 3 і 4 таблиці 1В. 
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Вартість будівництва 

до $1 000 000 використовуйте інші способи 

Опла

тар 

опла

ти 

Приклади проектів підвищеної складності: 

 Очисні споруди (водопостачання, побутові і промислові стічні води) 

 Асиметричні та складні мости, великі греблі або ускладнення малих гребель 

 Автомобільні дороги, міські і приміські магістральні вулиці, шляхопроводи, шосе і залізничні тунелі 

 Насосні станції, сміттєспалювальні заводи, зливові колектори, каналізаційні труби до 600 мм в діаметрі, лінії 
розподілу води по 400 мм в діаметрі 

 Складні фундаменти, доповнення або реконструкція проектів, електростанцій і систем розподілу, аеропортів зі 

складними об'єктами та інфраструктурою 

Таблиця 5 – Рекомендована таблиця бюджету мінімальної процентної ставки на оплату 
послуг - для основних послуг транспортних та інфраструктурних інженерних 
проектів підвищеної складності 

 
 
 
 
 

$ 1 000 000 - 2 000 000 $ 68 000 на перший $ 1 000 000 плюс 5,8% на наступний $1 000 000 

2 000 000 - 5 000 000 126 000 на перші 2 000 000 плюс 5,6% на наступні 3 000 000 

5 000 000 - 10 000 000 294 000 на перші 5 000 000 плюс 5,4% на наступні 5 000 000 

10 000 000 - 15 000 000 565 000 на перші 10 000 000 плюс 5,3% на наступні 5 000 000 

15 000 000 - $20 000 000 828 000 на перші 15 000 000 плюс 5,2% на наступні 5 000 000 

понад $20 000 000 1 086 288 на перші 20 000 000 плюс 5,2% на балансі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкала рекомендованої мінімальної оплати за підготовку робочої документації у % від вартості будівництва для 

транспортних, інфраструктурних інженерних проектів підвищеної складності 
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5,6% 
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5,4% 
5,3% 
5,2% 
5,1% 

$1000 $3000 $5000 $7000 $9000 $11000 $13000 $15000 $17000 $19000 

Вартість будівництва (в тисячах) 

 

ПРИМІТКА: Ці суми є мінімальним рівнем оплати за базові послуги, наведені в категоріях 3 і 4 таблиці 1В. 
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ДОДАТОК A  

 

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КОШТОРИСІВ 

Важливо визнати, що до моменту реалізації проекту кошторис представляє 

собою найкраще рішення дипломованого інженера в світлі свого досвіду і знань 

та інформації, доступної на момент укладання. Його повнота і точність залежить 

від багатьох факторів, у тому числі стану проекту і стадії розробки. 

Кошториси мають обмежений термін служби, і залежать від інфляції та 

нестабільних ринкових умов. 

Наступні кошториси та їх класифікація пропонуються до використання в 

інженерних проектах. 

Кошторис Класу А (±10-15%): Детальний кошторис на основі обсягу необхідних 

матеріалів виходячи з остаточних креслень і специфікацій. Він використовується 

для оцінки тендерних пропозицій або як основа контролю за витратами протягом 

поденних робіт. 

Кошторис Класу В (±15-25%): Кошторис, підготовлений після проведення 

інженерних вишукувань і досліджень і визначення основних систем. Базується на 

короткому та ескізному проекті. Використовується для ефективного 

затвердження проекту та контролю за виконанням бюджету. 

Кошторис Класу С (±25-40%): Кошторис, підготовлений з обмеженими 

наявними відомостями про об'єкт і на основі можливих умов, які впливають на 

проект. Він являє собою сукупність усіх основних витрат, які можливо 

визначити і які використовуються для планування програми, з метою 

конкретного визначення потреб замовника і отримання попереднього 

затвердження проекту. 

Кошторис Класу D (±50%): Попередній розрахунок, який, через малу кількість 

інформації про об'єкт або через її відсутність, вказує на приблизну величину 

вартості запропонованого проекту, заснованого на широкому переліку вимог 

замовника. Цей загальний розрахунок вартості може бути отриманий з твердої 

суми або питомих витрат на ідентичний проект. Він може бути використаний 

при розробці довгострокових планів, а також для попереднього обговорення 

запропонованих капітальних проектів. 
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Про авторів 

 

Асоціація консалтингово-

інжинірингових компаній 

Британської Колумбії (The 

Association of Consulting 

Engineering Companies British 

Columbia? ACEC-BC), є 

провінційною асоціацією інженернірингово-консалтингових фірм Британської 

Колумбії.  

Вона представляє 90 інженернірингово-консалтингових компаній, які 

займаються інжиніринговою діяльністю та технічною підтримкою державного 

та приватного секторів. 

У фірмах – членах  ACEC-BC працює понад 9 900 осіб з Британській Колумбії. 

Це інженери, фахівці з геотехніки, технологи, інший допоміжний персонал. 

На національному рівні консалтинговою діяльністю займаються понад  100 000 

канадців Річний дохід у сфері інжинірингово-консалтингових послуг складає  

близько 3,6 млрд. доларів США  

Інжинірингово-консалтингова індустрія має вирішальне значення для 

стабільного розвитку економіки Британської  Колумбії. 


