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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ВЛАШТУВАННЯ АЛЬТАНКИ ВІД СОНЦЯ ТА ДОЩУ НА ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНОГОНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №29 НА ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 22 В М.
ЛЬВОВІ
Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
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
Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у
..
2. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт (К = 0,5), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
1,120
3. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
7,40
грн./люд.год
4. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
1,38
грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомiсткiсть
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах
Загальна кошторисна заробiтна плата
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17
люд.год та розрядi робiт 3,8
Тарифна сiтка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомiсячнiй нормi
тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядi робiт 3,8

0,26085
0,234
28,2338

тис.люд.год
тис.люд.год
тис.грн.

17800,00

грн.

17800,00

грн.
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Всього договiрна цiна( загальна вартість об’єкту):
у тому числi:
будiвельнi роботи вартiсть устаткування у тому числi:
- ризики і інфляція від вартості устаткування
iншi витрати податок на додану вартiсть Непередбачувальні витрати Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
Склав:

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Перевірив:

Директор

142,08132

тис.грн.

118,04113
-

тис.грн.
тис.грн.

0,35997
23,68022
70,00000

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
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Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)
ДОГОВІРНА ЦІНА
на будівництво ВЛАШТУВАННЯ АЛЬТАНКИ ВІД СОНЦЯ ТА ДОЩУ НА ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНОГОНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №29 НА ВУЛ.
ЧАЙКОВСЬКОГО, 22 В М. ЛЬВОВІ, що здійснюється в 2021 роцi
Вид договірної ціни: тверда.
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013
Складена в поточних цінах станом на 9 вересня 2021 р.
№
п/п
1
1

2
3

4
5
6
7
8

Обгрунтування
2

Найменування витрат

3
Прямi витрати,
в тому числi
Розрахунок N1 Заробiтна плата
Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв
Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв
Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати
Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд
в т.ч. зворотнi суми
Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)
Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)
Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати
Разом
Розрахунок N9 Прибуток
Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй

всього
4
96,2039

Вартість , тис. грн.
у тому числі:
будівельних
інших
робіт
витрат
5
6
96,2039
-

23,6324
72,4621
0,1094
11,80618
-

23,6324
72,4621
0,1094
11,80618
-

-

-

-

-

-

-

-

108,01008
1,93029
0,35997

108,01008
1,93029
-

0,35997
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2
3
Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику
Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
Разом (пп. 1-10)
Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi
складовими вартостi будiвництва (без ПДВ)
Разом договiрна цiна крiм ПДВ
Податок на додану вартiсть
Всього договiрна цiна
Непередбачувальні витрати
в т.ч. зворотнi суми:

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

_________________

_________________

4
1,62015
6,48061
118,4011
-

5
1,62015
6,48061
118,04113
-

6
0,35997
-

118,4011
23,68022
142,08132
70,00000

118,04113
-

0,35997
23,68022
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ВЛАШТУВАННЯ АЛЬТАНКИ ВІД СОНЦЯ ТА ДОЩУ НА ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНОГОНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №29 НА ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 22 В М. ЛЬВОВІ

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери
об`єктних
кошторисів

1
2-1

Найменування об`єктів

2
ВЛАШТУВАННЯ АЛЬТАНКИ

--------------- ------------------------------------------------------------------------Разом: будівельні роботи

Розрах.№1
Заробітна
плата

3
23,6324

Розрахунок №2
Вартість матеріальних
ресурсів
у тому числі
зарплата у
Всього
транспортуванні вантажів
4
5
72,4621
-

Розрахунок №3
Експлуатація машин
Всього

у тому числі
заробітна
плата

6
0,1094

7
0,00233

Всього
заробітна
плата
гр.(3+5+7)

Розрах.№4
Загальновиробничі
витрати

8
23,63473

9
11,80618

----------------- ---------------- -------------------- ---------------- ------------------ ---------------- ---------------23,6324
72,4621
0,1094
11,80618
0,00233
23,63473

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.
1. Вихiднi данi
п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 7,4;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
П73 = 0,26085;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:
П731И = 0;
п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21 = 96,2039;
п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.
П744 = 11,80618;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,4 Х (0,26085 + 0) Х 1 = 1,93029;
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн
= п1.4 + п1.5 = 96,2039 + 11,80618 = 108,01008;
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн
= п2.2 Х 0,15 = 108,01008 Х 0,15 = 16,201512;
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
= п2.1 : п2.3 = 1,93029 : 16,201512 = 0,119142584;
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
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= Ц(п2.4) = Ц(0,119142584) = 0;
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
= п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 1,93029 Х W(0) + 16,201512 Х V(0) = 1,93029;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адмiнiстративних витрат, тис. грн.
п.10.0. Коригуючий коефiцiєнт:
ИНП147 = 1;
п.10.1. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат:
А1471 = 1,38;
п.10.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год.:
П73 = 0,26085;
п.10. Сума коштiв на покриття адмiнiстративних витрат:
3.
= п.10.1 Х п.10.2 Х ИНП147 = 1,38 Х 0,26085 Х 1 = 0,35997;

Розрахунок № 11. Кошти на покриття ризику, тис. грн.
п.11.1. Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р):
= 1,62015; у т.ч. будiвельнi роботи = 1,62015; устаткування = 0; iншi роботи = 0;
п.11. Сума коштiв на покриття ризику:
2.
1,62015; у т.ч. будiвельнi роботи = 1,62015; устаткування = 0; iншi роботи = 0;
=

Розрахунок № 12. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І), тис. грн.
п.12.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І):
= 6,48061; у т.ч. будiвельнi роботи = 6,48061; устаткування = 0; iншi роботи = 0;
п.12. Сума коштiв на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами
2.
6,48061; у т.ч. будiвельнi роботи = 6,48061; устаткування = 0; iншi роботи = 0;
=
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ВЛАШТУВАННЯ АЛЬТАНКИ ВІД СОНЦЯ ТА ДОЩУ НА ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНОГОНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №29 НА ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 22 В М. ЛЬВОВІ
ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
П114
П14С
П14О
П14П
П14
П17
П13
П9
П12

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 142,08132
Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 118,04113
Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 0
Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 24,04019
Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 142,08132
Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 142,08132
Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн. 118,4011
Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 118,4011
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. 118,4011
П8
Разом по главах 1-12, тис. грн. 108,01008
П711
Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 108,01008
П713
Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 0
П7
Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 0
П715
Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306
Вартість проєктно-вишукувальних робіт, тис. грн. 0
П10
Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 118,04113
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. 108,01008
П23
Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 108,01008
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. 108,01008
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. 108,01008
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. 96,2039
П27
Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0,1094
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
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. 0,00139
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П41Г
П62
П62001
П62Б
П206
П62В
П207
П62Г
П209
П62Д
П208
П62Е
П210
П62Ж
П211
П62И
П752
П62А
П72
П30
П51
П52
П43Г
П32
П44Г
П730
П751
П35
П42С
П45Г
П11В
П11Г
П11Д
П29В
П30С
П30Г
П49В
П29Д
П49Д
П11А
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Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,00205
Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,00202
Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,00019
Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00233
Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 28,2338
Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 23,6324
Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi будівельних робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00233
Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 23,63473
Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4,59907
Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4,59907
Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис. грн. 0
Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0
Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у лiтнiй перiод, тис. грн. 0
Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис. грн. 0
Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих роботах, тис. грн. 0
Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год. 169,9
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Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год. 107,12
Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 72,4621
Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 0,84745
Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 0,84744
Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 1,32805
Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Зворотні суми, тис. грн. 0
Прибуток, тис. грн. 1,93029
Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 1,93029
Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
Адміністративні витрати, тис. грн. 0,35997
Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 1,62015
Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 0
Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 0
Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 6,48061
Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 0
Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
Податок на додану вартiсть, тис.грн. 23,68022
Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 11,80618
Загальновиробничi витрати у вартостi будівельних робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 11,80618
Загальновиробничi витрати у вартостi будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд.-год. 0
Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд.-год. 0,26085
Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд.-год. 0,23378
Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за пiдсумком глав 1-7, тис. люд.-год. 0
Загальна кошторисна трудомiсткiсть за пiдсумком глав 1-7, тис. люд.-год. 0,26085
Загальна кошторисна трудомiсткiсть за пiдсумком глав 1-8, тис. люд.-год. 0,26085
Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,02707
Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,23376
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Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд.-год. 0,00002
Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд.-год. 0
Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi будівельних робiт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,
00002
Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi будівельних робiт, тис. люд.-год. 0
Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт, тис. люд.-год. 0
Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робiт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,02707
Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда на проведення ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис. люд.-год. 0
Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.-год. 0
Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у лiтнiй перiод, тис. люд.-год. 0
Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд.-год 0
Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд.-год 0
Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих роботах, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год. 0
Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,3
Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 3,8
Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0
Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0
Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 1,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 6,58569
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. 6,21145
Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 0,26867
Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн. 0
Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ), тис.грн. 0,62142
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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. 0,10557
Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд.-год. 0
Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн. 0
Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,00001
Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,00107
Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,00001
Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,00107
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 17800
Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год. 166,17
Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 70,27857
Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 0,84744
Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1,32805
Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.- год 0
Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
1. Вихідні дані
п1.1
Відсоток витрат на страхування ризиків, %
КСР=1,5;
п1.2
Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=108,01008;
п1.3
Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
п1.4
Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
п1.5
Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
п1.6
Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
п1.7
Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
п1.8
Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн.
П7=0;
п1.9
Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
п1.10
Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт: КОД
= 2)
КОД=1;
2. Розрахунок
п2.1
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
Гiрничi роботи
п1.1*0,01*п1.9=1,5*0,01*0=0;
Будiвельнi роботи
п1.1*0,01*(п1.2-V(п1.10)х(п1.3+п1.4+п1.5))=1,5*0,01*(108,01008-V(1)х(0+0+0))=1,62015;
Устаткування
п1.1*0,01*(п1.6хW(п1.10)+п1.7хV(п1.10))=1,5*0,01*(0хW(1)+0хV(1))=0;
Iншi витрати
п1.1*0,01*п1.8=1,5*0,01*0=0;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
1. Вихідні дані
п1.1
Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=108,01008;

15 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

п1.2

- 14 -

96_ДЦ_ДЦ

Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
п1.3
Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
п1.4
Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
п1.5
Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
п1.6
Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
п1.7
Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
п1.8
Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т
КС1451=1,12;
п1.9
Прогнозний рівень інфляції другого року будівництва, к-т
КС1452=1,082;
п1.10
Співвідношення вартості першого року будівництва до загальної вартості будівництва
КС1453=1;
п1.11
Співвідношення вартості устаткування першого року будівництва до загальної вартості устаткування
1=1;
п1.12
Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт: КОД
= 2)
КОД=1;
2. Розрахунок
п2.1
Вартiсть матерiально-технiчних та трудових ресурсiв першого року будiвництва (крiм устаткування)
(п1.1-V(п1.12)х(п1.2+п1.3+п1.4)+п1.5)хп1.10=(108,01008-V(1)х(0+0+0)+0)х1=108,01008;
п2.2
Вартiсть матерiально-технiчних та трудових ресурсiв другого року будiвництва (крiм устаткування)
п1.1-V(п1.12)х(п1.2+п1.3+п1.4)+п1.5-п2.1=108,01008-V(1)х(0+0+0)+0-108,01008=0;
п2.3
Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає прогнозному рівню інфляції першого року будівництва (орієнтир зміни - 10%)
п1.8-(п1.8-1)х0,5хW(Ц(п1.8-0,1))=1,12-(1,12-1)х0,5хW(Ц(1,12-0,1))=1,12;
п2.4
Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає прогнозному рівню інфляції другого року будівництва (орієнтир зміни - 10%)
п1.9-(п1.9-1)х0,5хW(Ц(п1.9-0,1))=1,082-(1,082-1)х0,5хW(Ц(1,082-0,1))=1,041;
п2.5
Загальна сума коштiв на покриття витрат, що пов'язанi з iнфляцiйними процесами, при виконаннi робiт (крiм устаткування)
п2.1хп2.3+п2.2х(п1.8-1)+п2.2хп2.4-(п2.1+п2.2)=108,01008х1,12+0х(1,12-1)+0х1,041-(108,01008+0)=12,96121;
п2.6
Частка вартостi будiвельних робiт у загальнiй вартостi робiт
(п1.1-V(п1.12)х(п1.2+п1.3+п1.4)):(п1.1-V(п1.12)х(п1.2+п1.3+п1.4)+п1.5)=(108,01008-V(1)х(0+0+0)):(108,01008-V(1)х(0+0+0)+0)=1;
п2.7
Частка вартостi гiрничих робiт у загальнiй вартостi робiт
1-п2.6=1-1=0;
п2.8
Вартiсть устаткування першого року будiвництва
(п1.6*W(п1.12)+п1.7хV(п1.12))хп1.11=(0*W(1)+0хV(1))х1=0;
п2.9
Вартiсть устаткування другого року будiвництва
(п1.6*W(п1.12)+п1.7хV(п1.12))-п2.8=(0*W(1)+0хV(1))-0=0;
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Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
Гiрничi роботи
п2.5хп2.7=12,96121х0=0;
Будiвельнi роботи
п2.5хп2.6=12,96121х1=12,96121;
Устаткування
п2.8хп2.3+п2.9х(п1.8-1)+п2.9хп2.4-(п1.6*W(п1.12)+п1.7хV(п1.12))=0х1,12+0х(1,12-1)+0х1,041-(0*W(1)+0хV(1))=0;
_____________________

Перевірів _____________________

Інженер з проектно-кошторисної роботи
Директор
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