
  20 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)                                                                                                        - 1 -                                                                                                                                51_СД_ССР 

.      
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ТЕМА: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та  
Мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.  

Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. (Коригування. Перерахунок кошторису)  
(після зауважень експертизи) 

    
    

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ. ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА 
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                                                                 Директор 
 
                                                                 Головний інженер 

Котощук Н.О.  
 
Вишневська Л.М. 

     
                                                                 Головний архітектор проекту   Котощук Н.О  
  
  

  

  
  

  

  

  2018  р.   
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ЗМІСТ 
  

  Стор. 
1. Пояснювальна записка --------- 
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва --------- 
3. Пiдсумковi вартiснi параметри --------- 
4. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат --------- 
5. Розрахунок кошторисного прибутку --------- 
6. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй --------- 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 ТЕМА: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та  
Мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.  

Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. (Коригування. Перерахунок кошторису) (після зауважень експертизи) 
  

    

Будівництво розташоване на території Вінницької області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;   

 - Реставраційно - відновлювальні роботи. ДСТУ Б Д.2.5-2012;   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;   

 - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

 - Перевезення грунту і сміття;   

 - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за 
усередненими даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Дод. К п. 44 

2,00 % 

2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 6,00 % 
3 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у 

.. 

    

4. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,051   

5. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 2,71 грн./люд.-г 
6. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,23 грн./люд.-г 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 25,16294   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 24,091   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 1127,091   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:       

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,08 
люд.-г та розрядi робiт 3,8 

7200,00   грн. 

Тарифна сiтка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомiсячнiй нормi 
тривалостi робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8 

7200,00   грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

5527,279   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 4441,332   тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -       тис.грн. 
  iншi витрати - 164,734   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 921,213   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:    Лаврова Ю.О. Перевірив:    Вишневська Л.М. 
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  Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  5527,279 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

ТЕМА: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та  
Мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.  

Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. (Коригування. Перерахунок кошторису) (після зауважень експертизи) 
        

Складений в поточних цінах станом на 13 березня 2018  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та 
Мур" 

3969,355   -       -     3969,355 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 3969,355   -       -     3969,355 
      

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 

        

2 7-1 Дорожне покриття 93,139   -       -     93,139 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 93,139   -       -     93,139 
    Разом по главах 1-7: 4062,494   -       -     4062,494 
    Разом по главах 1-8: 4062,494   -       -     4062,494 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Разом по главах 1-9: 4062,494   -       -     4062,494 
      

Глава 10. Утримання служби замовника 

        

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44 

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2 %) 

  -       -     81,250 81,250 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     81,250 81,250 
      

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

49 

Вартiсть проектних робiт 2017 року   -       -     19,892 19,892 

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

50 

Вартiсть експертизи проектної  документацiї 2017 року   -       -     7,627 7,627 

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

51 

Кошти на здійснення авторського нагляду 2017 року   -       -     5,130 5,130 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

51 

Залишок коштів авторського нагляду за 2016 року   -       -     12,312 12,312 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     44,961 44,961 
    Разом по главах 1-12: 4062,494   -     126,211 4188,705 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 68,192   -       -     68,192 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     30,950 30,950 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 243,750   -     7,573 251,323 

  Розрахунок 
N П-145 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
iнфляцiйними процесами (І) 

66,896   -       -     66,896 

    Разом 4441,332   -     164,734 4606,066 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -     921,213 921,213 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 4441,332   -     1085,947 5527,279 
              

   
Директор  __________________________ Котощук Н.О.  
      

Головний архітектор проекту  __________________________ Котощук Н.О  
      

Головний інженер    __________________________ Вишневська Л.М.  
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ТЕМА: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та  
Мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.  
Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. (Коригування. Перерахунок кошторису) 
   

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ 

  

  

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.   5527,279 
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн   4441,332 
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн   0 
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн   1085,947 
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.   5527,279 
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.   5527,279 
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн.   4606,066 
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн.   4606,066 
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матерiалів поставки замовника i 

вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.   4606,066 
П8 Разом по главах 1-12, тис. грн.   4188,705 
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.   4062,494 
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.   0 
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн.    126,211 
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.   0 
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.   0 
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн.   4441,332 
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.   0 
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн.   0 
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.   4062,494 
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.   4062,494 
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.   0 
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн.   0 
П1-7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн.   4062,494 
П1-7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн.   0 
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн.    0 
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   4062,494 
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.   0 
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.   0 
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.   0 
П21 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   3678,645 
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.   97,755 
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.   0 
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П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.   0 
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн.   1,936 
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.   0 
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.   0 
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   2,07304 
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   37,68919 
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   4,01068 
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   3,48312 
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   1,36728 
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   0 
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   27,56 
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн.   1127,091 
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   1025,793 
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн.   0 
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.   0 
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   27,56 
П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   1053,353 
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.   0 
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   73,738 
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.     73,738 
П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис. грн.   0 
П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн.   0 
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн.   0 
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис. грн.   0 
П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих роботах, тис. грн.   0 
П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн.   0 
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   3,284 
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П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.   0 
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год.   68,77 
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год.   43,35 
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.   2555,097 
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.   0 
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.   0 
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн.   67,309 
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн.   90,22585 
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.   0 
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн.   45,85309 
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.   0 
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.   0 
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П25 Зворотні суми, тис. грн.   0 
П774П Прибуток, тис. грн.   68,192 
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.   68,192 
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.   0 
П774А Адміністративні витрати, тис. грн.   30,95 
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн.   243,75 
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн.   0 
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн.   7,573 
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн.   0 
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн.   66,896 
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн.   0 
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн.   0 
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн.   0 
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн.   921,213 
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн.   383,849 
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   383,849 
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн.   0 
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0 
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд.-год.   25,16294 
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.   24,0907 
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд.-год.   0 
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд.-год.   25,16294 
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд.-год.   25,16294 
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0 
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.   0 
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   1,07224 
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П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   23,50497 
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0 
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд.-год.   0,58573 
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд.-год.   0 
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по об'єктах глав 1-9,  тис. люд.-год.   0, 

58573 
П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0 
П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд.-год.   0 
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд.-год.   0 
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних робiт, тис. люд.-год.   0 
П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт, тис. люд.-год.   0 
П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   1,07224 
П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0 
П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.   0 
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год.   0 
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис. люд.-год.   0 
П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.-год.   0 
П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд.-год.   0 
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд.-год   0 
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд.-год   0 
П10М Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування, тис. люд.-год.   0 
П10П Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд.-год.   0 
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0 
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис. люд.-год.   0 
П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих роботах, тис. люд.-год.   0 
П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах, тис. люд.-год.   0 
П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.   0 
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0,06693 
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.   0 
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд    3,9 
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд   4,4 
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, %   0 
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, %   0 
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, %   6 
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.   262,906 
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi 

внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.   247,967 

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн.   10,725 
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.   0 
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П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн.   47,205 
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, 

пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.   4,214 
П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.   22,91331 
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.   0 
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.   0 
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.   0 
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.   0 
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.   0 
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн.   0 
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. люд.-год.   0 
П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. грн.   0 
П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.   0,00506 
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.   0,26276 
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.   0,00228 
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.   0,11887 
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.   7200 
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год.   166,08 
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.   2441,59181 
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн.   0 
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.   67,31254 
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.   45,85309 
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.   0 
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн   0 
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.   0 
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.   0 
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.   0 
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.   0 
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування, тис. люд.- год    0 
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування, тис. грн.    0 
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.    0 
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.   0 
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.   0 
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.   0 
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) 
1. Вихідні дані 
п1.1 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 

П28=2555,097; 
п1.2 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 

П27=97,755; 
п1.3 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 

П752=27,56; 
п1.4 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 

П24=1,936; 
п1.5 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 

П713=0; 
п1.6 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 

П23=4062,494; 
п1.7 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 

П23Г=0; 
п1.8 Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т 

КС1451=1,051; 
п1.9 Прогнозний рівень інфляції другого року будівництва, к-т 

КС1452=1,055; 
п1.10 Співвідношення вартості першого року будівництва до загальної вартості будівництва 

КС1453=1; 
п1.11 Спiввiдношення вартостi устаткування першого року будiвництва до загальної вартостi устаткування 

1=1; 
2. Розрахунок 
п2.1 Вартiсть матерiально-технiчних ресурсiв першого року будiвництва (крiм устаткування) 

(п1.1+п1.2-п1.3-п1.4)хп1.10=(2555,097+97,755-27,56-1,936)х1=2623,356; 
п2.2 Вартiсть матерiально-технiчних ресурсiв другого року будiвництва (крiм устаткування) 

п1.1+п1.2-п1.3-п1.4-п2.1=2555,097+97,755-27,56-1,936-2623,356=0; 
п2.3  Загальна сума коштiв на покриття витрат, що пов'язанi з iнфляцiйними процесами, при виконаннi робiт 

п2.1х(1+(п1.8-1)х0,5)+п2.2х(п1.8-1)+п2.2х(1+(п1.9-1)х0,5)-п2.1-п2.2=2623,356х(1+(1,051-1)х0,5)+0х(1,051-1)+0х(1+(1,055-1)х0,5)-2623,356-0=66, 
89558; 

п2.4 Частка вартостi будiвельних робiт у загальнiй вартостi робiт 
п1.6:(п1.6+п1.7)=4062,494:(4062,494+0)=1; 

п2.5 Частка вартостi гiрничих робiт у загальнiй вартостi робiт 
1-п2.4=1-1=0; 

п2.6 Вартiсть устаткування першого року будiвництва 
п1.5хп1.11=0х1=0; 

п2.7 Вартiсть устаткування другого року будiвництва 
п1.5-п2.6=0-0=0; 
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п2.8 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) 
     Гiрничi роботи 
п2.3хп2.5=66,89558х0=0; 
     Будiвельнi роботи 
п2.3хп2.4=66,89558х1=66,89558; 
     Устаткування 
п2.6х(1+(п1.8-1)х0,5)+п2.7х(п1.8-1)+п2.7х(1+(п1.9-1)х0,5)-п1.5=0х(1+(1,051-1)х0,5)+0х(1,051-1)+0х(1+(1,055-1)х0,5)-0=0; 

                   
                  
Склав       _____________________  Лаврова Ю.О.    
                                                
Перевірів  _____________________  Вишневська Л.М.    
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130 

     
Кошторисний прибуток 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:   

      ПКТ = 2,71;   

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:   

      П73 = 25,16294;   

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:   

      П731И = 0;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 2,71 Х (25,16294 + 0) Х 1 = 68,192; 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147 

     
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1.  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: 
      А1471 = 1,23;   

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: 
      П73 = 25,16294;   

2. Розрахунок   

п.2.1.  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:   

      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,23 Х 25,16294 Х 1 = 30,95. 
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