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Форма № 1 

СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ МІЖ ВУЛИЦЯМИ КУБІЙОВИЧА ТА СНОПКІВСЬКА 

  
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 

на Благоустрій 
Загальнобудівельні роботи 

  

Основа:   Кошторисна вартість 481,34528  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,36466  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 139,70542  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,7  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “9 вересня” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 РН1-18-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група ґрунту 3 
                                                                     

100 м3 0,07 42684,45 
42684,45 

__-__ 
  -     

2987,91 2987,91 __-__ 
  -     

484,5 
  -     

33,92 
  -     

2 РН2-15-5 Улаштування залізобетонних 
фундаментiв об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 
пiд устаткування [сумiшi бетоннi готовi 
важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть 
заповнювача бiльше 10 до 20 мм] 
                                                                    

100 м3 0,09 348853,28 
48903,32 

31895,78 
23,66 

31396,8 4401,3 2870,62 
2,13 

510,26 
0,26 

45,92 
0,02 

3 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 
мм 
                                                                     

т 0,52 17503,73 
  -     

__-__ 
  -     

9101,94   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Влаштування монолітних сходів і площадок                   

4 ЕН6-1-19 
Н1, Н5 = 1, 
15 

Улаштування фундаментних плит 
залiзобетонних iз ребрами угору бетон 
важкий В 25 (М 350), крупнiсть 
заповнювача 10-20мм 
                                                                    

100м3 0,07 346696,37 
51099,69 

1752,56 
159,40 

24268,75 3576,98 122,68 
11,16 

484,495 
1,7517 

33,91 
0,12 

5 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 
мм 
                                                                     

т 1,7 17503,73 
  -     

__-__ 
  -     

29756,34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 ЕН11-15-7 
Н1, Н5 = 1, 
15 

Шлiфування бетонних або 
металоцементних покриттiв 
                                                                     

100м2 0,216 11121,18 
10717,07 

224,57 
92,31 

2402,17 2314,89 48,51 
19,94 

104,029 
1,0405 

22,47 
0,22 

7 Е9-29-1 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к=1,1 

Монтаж перил 37,4 мп /по залiзобетонних i 
кам'яних опорах/ 
                                                                    

т 0,935 6189,43 
5427,19 

513,62 
147,23 

5787,12 5074,42 480,23 
137,66 

50,864 
1,6008 

47,56 
1,5 

8 С121-393 
варіант 3 

Огородження сходів 
                                                                     

пм 37,4 978,76 
  -     

__-__ 
  -     

36605,62   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 Е9-29-1 
тех.ч. 
п.1.3.2 
к=1,1 

Монтаж турнікетів (перильне 
огородження) 10мп /по залiзобетонних i 
кам'яних опорах/ 
                                                                    

т 0,25 6189,43 
5427,19 

513,62 
147,23 

1547,36 1356,8 128,41 
36,81 

50,864 
1,6008 

12,72 
0,4 

10 С121-393 
варіант 2 

Турнікети (перильне огородження) 
                                                                     

пм 10 772,22 
  -     

__-__ 
  -     

7722,2   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 РН18-12-12 Улаштування дорожнiх корит коритного 
профiлю вручну, глибина корита до 500 мм 
                                                                    

100м2 1,4 13505,73 
13505,73 

__-__ 
  -     

18908,02 18908,02 __-__ 
  -     

153,3 
  -     

214,62 
  -     

    До 10см                   

12 РН18-20-1 Улаштування пiдстильних та 
вирiвнювальних шарiв основи з пiску 
                                                                    

100м3 0,14 48953,66 
2358,46 

__-__ 
  -     

6853,51 330,18 __-__ 
  -     

26 
  -     

3,64 
  -     

    До 10см                   

13 ЕН27-17-3 
Н1, Н5 = 1, 
15 

Улаштування основи тротуарів із щебеню 
за товщини шару 12 см 
                                                                    

100м2 1,4 20825,68 
3191,86 

499,39 
234,07 

29155,95 4468,6 699,15 
327,7 

33,304 
2,3622 

46,63 
3,31 

14 ЕН27-17-4 
к=2 Н1, Н5 
= 1,15 

Улаштування основи тротуарів із щебеню, 
за зміни товщини на кожен 1 см додавати 
або вилучати до/з норми 27-17-3 
                                                                    

100м2 -1,4 2486,87 
  -     

89,71 
42,05 

-3481,62   -     -125,59 
-58,87 

__-__ 
0,4244 

__-__ 
-0,59 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 РН18-30-1 Установлення бетонних поребрикiв на 
бетонну основу 
                                                                    

м 165 255,58 
125,44 

__-__ 
  -     

42170,7 20697,6 __-__ 
  -     

1,32 
  -     

217,8 
  -     

16 & С1416- 
8684-3-1 

Каменi бортовi (Поребрик) 1000х200х60 
                                                                     

шт 165 79,63 
  -     

__-__ 
  -     

13138,95   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 РН18-49-1 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних 
фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на 
основі з ЦПС 
                                                                    

100м2 1,4 12928,76 
12784,79 

143,97 
65,32 

18100,26 17898,71 201,55 
91,45 

119,82 
0,6603 

167,75 
0,92 

18 & С111- 
1645-1-2 

ЦПС (1:3) 
                                                                     

м3 8,5 2062,00 
  -     

__-__ 
  -     

17527   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С1426-11789 
варіант 1 

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 
мм 
                                                                     

м2 141,4 233,10 
  -     

__-__ 
  -     

32960,34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 РН18-49-2 Різання дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 
                                                                     

1м різу 7 63,59 
62,95 

__-__ 
  -     

445,13 440,65 __-__ 
  -     

0,59 
  -     

4,13 
  -     

    Озеленення                   

    До 5см                   

21 РН18-97-4 Пiдготовка ґрунту для влаштування 
партерного та звичайного газонiв вручну 
з внесенням рослинної землi шаром 15 см 
                                                                    

100м2 4,9 6486,08 
6486,08 

__-__ 
  -     

31781,79 31781,79 __-__ 
  -     

72,22 
  -     

353,88 
  -     

22 РН18-97-5 
к=2 

На кожнi 5 см змiни товщини шару 
додавати або виключати до норм 18-97-3, 
18-97-4 
                                                                    

100м2 -4,9 1774,65 
1774,65 

__-__ 
  -     

-8695,79 -8695,79 __-__ 
  -     

19,76 
  -     

-96,82 
  -     

23 С1429-110 
варіант 1 

Земля рослинна, чорнозем 
                                                                     

м3 25 360,41 
  -     

__-__ 
  -     

9010,25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 РН18-97-6 Посiв газонiв партерних, мавританських та 
звичайних вручну 
                                                                     

100м2 4,9 1915,19 
908,56 

__-__ 
  -     

9384,43 4451,94 __-__ 
  -     

9,48 
  -     

46,45 
  -     

25 РН18-82-1 Пiдготовка вручну стандартних мiсць для 
садiння дерев та кущiв з круглою грудкою 
землi розмiром 0,2 х 0,15 м та 0,25 х 0,2 м в 
природному ґрунтi 
                                                                     

10 ям 1,8 977,03 
977,03 

__-__ 
  -     

1758,65 1758,65 __-__ 
  -     

11,09 
  -     

19,96 
  -     

26 РН18-82-11 Пiдготовка вручну стандартних мiсць для 
садiння дерев та кущiв з круглою грудкою 
землi розмiром 0,5 х 0,4 м в природному 
ґрунтi 
                                                                     

10 ям 0,8 1922,34 
1922,34 

__-__ 
  -     

1537,87 1537,87 __-__ 
  -     

21,82 
  -     

17,46 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 РН18-91-1 Садiння кущiв-саджанцiв у групи в ями 
розмiром 0,5х0,5 м 
                                                                    

10шт 2,6 313,89 
305,16 

__-__ 
  -     

816,11 793,42 __-__ 
  -     

3 
  -     

7,8 
  -     

28 & С1429-38- 
2-1 

Кущі саджанці великі 
                                                                     

шт 8 918,93 
  -     

__-__ 
  -     

7351,44   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 & С1429-38- 
2-1 
варіант 1 

Кущі саджанці малі 
                                                                     

шт 18 357,93 
  -     

__-__ 
  -     

6442,74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 РН18-98-2 Улаштування корита пiд квiтники вручну, 
глибина корита 40 см 
                                                                     

100м2 0,03 11887,33 
11887,33 

__-__ 
  -     

356,62 356,62 __-__ 
  -     

134,93 
  -     

4,05 
  -     

31 РН18-100-1 Садiння багатолітніх квiтникiв при 
густотi насаджання 1,6 тис.шт квiтiв на 
100 м2 
                                                                    

100м2 0,03 23893,26 
23165,46 

__-__ 
  -     

716,8 694,96 __-__ 
  -     

243,77 
  -     

7,31 
  -     

32 & С1429-38- 
2-1 
варіант 2 

Квіти 
                                                                     

шт 18 102,93 
  -     

__-__ 
  -     

1852,74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 ЕН10-39-1 
Н2, Н5 =1,15 

Установлення лавок 
                                                                    

100шт 0,02 22068,26 
11900,52 

__-__ 
  -     

441,37 238,01 __-__ 
  -     

123,0155 
  -     

2,46 
  -     

34 С126-1297 
варіант 3 

Лавка індивідуального виготовлення  
                                                                     

шт 2 4344,61 
  -     

__-__ 
  -     

8689,22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 С126-1297 
варіант 2 

Смітник бетонний 
                                                                     

шт 2 516,11 
  -     

__-__ 
  -     

1032,22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Встановлення ліхтарів паркових 2-2,2м                   

36 РН1-4-2 Копання ям для встановлення стоякiв та 
стовпiв глибиною 0,7 м 
                                                                     

10 ям 0,4 623,18 
623,18 

__-__ 
  -     

249,27 249,27 __-__ 
  -     

6,87 
  -     

2,75 
  -     

37 Е33-259-1 
Н1, Н5 = 1, 
15 

Установлення опор з металевих труб 
вагою до 0,1 т 
                                                                    

опора 4 611,58 
161,12 

__-__ 
  -     

2446,32 644,48 __-__ 
  -     

1,564 
  -     

6,26 
  -     

38 РН4-18-1 Установлення анкерiв 
                                                                    

100 кг 0,02 11362,11 
11362,11 

__-__ 
  -     

227,24 227,24 __-__ 
  -     

117,45 
  -     

2,35 
  -     

39 & С121-681- 
2 
варіант 1 

Ліхтар парковий 
                                                                     

шт 4 5058,66 
  -     

__-__ 
  -     

20234,64   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 422988,38 116494,52 4425,56 
567,98 

  1224,98 
5,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 422988,38         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 302068,3         

           всього заробiтна плата, грн. 117062,5         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 58356,9         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 133,78         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22642,92         

      Всього будівельні роботи, грн. 481345,28         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 481345,28         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1364,66         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 139705,42         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ МІЖ ВУЛИЦЯМИ КУБІЙОВИЧА ТА СНОПКІВСЬКА 

  

Форма № 1а 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 
на Благоустрій 

№ 
п/п 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

Заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 1224,98 95,10       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 2,7         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.-год. 5,9 96,18       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,4         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.-год. 133,78 169,26       

                  

                
    Разом загальна кошторисна трудомісткість люд.-год. 1364,66         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 2,7         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 СН201-13 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 1,00725 280,80       

7 +СН202-1140 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 6,3 т маш-год 5,6628 502,79       

8 СН203-850 Навантажувачi одноковшеві, вантажопiдйомнiсть 1 т маш-год 2,9477 260,03       

9 СН204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-год 23,58278 20,01       

10 СН205-102 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш-год 0,19375 250,36       

11 СН212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг 

маш-год 0,196 43,95       
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III. Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

12 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 4,95815         

13 СН233-301 Машини шлiфувальнi електричнi маш-год 1,75         

14 СН270-50 Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного маш-год 2,358         

15 СН270-106 Апарат для газового зварювання i рiзання маш-год 4,6215         

16 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-год 1,8032         

17 СН270-121 Машини мозаїчно-шлiфувальнi маш-год 7,9488         

18 СН270-244 Котки ручнi, 30-40 кг маш-год 2,548         

                  

    IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції             

19 +С111-98 Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр 
рiзьби 12-[14] мм 

т 0,0005214 86528,73 84627,65 204,44 1696,64 

20 +С111-175 Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм т 0,000637 38249,06 37294,64 204,44 749,98 
21 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,002421 25096,25 24399,73 204,44 492,08 
22 С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000044 22928,92 22274,89 204,44 449,59 
23 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний м3 2,31075 6,82 3,31 3,38 0,13 
24 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0007 25979,89 25266,04 204,44 509,41 
25 С111-816 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 

свiтлий, дiаметр 1,1 мм 
т 0,00373 29085,44 28354,62 160,52 570,30 

26 С111-818-1 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 
свiтлий, дiаметр 4,0 мм 

т 0,000364 20772,92 20205,09 160,52 407,31 

27 +С111-1305 
варіант 1 

Портландцемент загальнобудiвельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 0,231 2904,47 2620,00 227,52 56,95 

28 +С111-1504 
варіант 2 

Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000474 56447,24 55132,33 208,10 1106,81 

29 С111-1513 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00677 34352,09 33470,42 208,10 673,57 
30 С111-1515 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 т 0,00474 35753,66 34844,51 208,10 701,05 
31 +&С111-1645- 

1-2 
ЦПС (1:3) м3 8,5 2062,00 1650,00 412,00   -     

32 С111-1757 Рядно м2 21,891 51,79 50,69 0,08 1,02 
33 С112-8 Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва, 

довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см 
м3 0,0324 2047,33 1850,56 156,63 40,14 

34 С112-25 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 

м3 0,0099 4674,08 4447,86 134,57 91,65 

35 +С112-53 
варіант 1 

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, III сорт 

м3 0,0077 3513,46 3310,00 134,57 68,89 

36 С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт 

м3 0,0297 4128,59 3913,07 134,57 80,95 
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37 +С112-61 
варіант 1 

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт 

м3 0,0035 3513,46 3310,00 134,57 68,89 

38 +С121-393 
варіант 2 

Турнікети (перильне огородження) пм 10 772,22 765,00 1,47 5,75 

39 +С121-393 
варіант 3 

Огородження сходів пм 37,4 978,76 970,00 1,47 7,29 

40 +&С121-681-2 
варіант 1 

Ліхтар парковий шт 4 5058,66 5000,00 21,00 37,66 

41 С123-499 Розкладки, розмiр 19х19 мм пм 8 23,02 22,53 0,04 0,45 
42 +С123-515-У 

варіант 1 
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 3,3588 565,21 549,72 4,41 11,08 

43 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас 
А-III, дiаметр 12 мм 

т 2,22 17503,73 17000,00 160,52 343,21 

44 +С126-1297 
варіант 2 

Смітник бетонний шт 2 516,11 500,00 12,27 3,84 

45 +С126-1297 
варіант 3 

Лавка індивідуального виготовлення  шт 2 4344,61 4300,00 12,27 32,34 

46 С142-10-2 Вода м3 54,5798 24,26 24,26   -       -     
47 С1112-27 Карборунд кг 0,432 35,05 34,06 0,30 0,69 
48 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00036735 44329,09 43116,10 343,79 869,20 
49 +&С1416- 

8684-3-1 
Каменi бортовi (Поребрик) 1000х200х60 шт 165 79,63 73,33 4,74 1,56 

50 +С1421-9452 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 3,5 1100,98 700,00 379,39 21,59 

51 +С1421-9453 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 17,64 947,98 550,00 379,39 18,59 

52 +С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 18,37 422,49 120,00 294,21 8,28 
53 +С1424-11600 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм 
м3 8,415 2322,96 1800,00 477,41 45,55 

54 +С1424-11611 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 0,84 2145,04 1625,57 477,41 42,06 

55 +С1424-11622 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 

м3 9,18 2424,96 1900,00 477,41 47,55 

56 +С1424-11624 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 

м3 7,105 2628,96 2100,00 477,41 51,55 

57 +С1426-11789 
варіант 1 

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм м2 141,4 233,10 197,50 31,03 4,57 

58 +&С1429-38- 
2-1 

Кущі саджанці великі шт 8 918,93 900,00 0,91 18,02 

59 +&С1429-38- 
2-1 
варіант 1 

Кущі саджанці малі шт 18 357,93 350,00 0,91 7,02 
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60 +&С1429-38- 
2-1 
варіант 2 

Квіти шт 18 102,93 100,00 0,91 2,02 

61 +С1429-110 
варіант 1 

Земля рослинна, чорнозем м3 25 360,41 120,00 233,34 7,07 

62 +С1429-117 Сумiш насiння газонних трав ц 0,098 38201,52 37434,22 18,25 749,05 
63 С1546-66 Пропан-бутан технiчний м3 0,69915 30,36 24,70 5,06 0,60 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

64 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 4,9843 2,2929 2,2929     

65 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 0,1797 71,54 71,54     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 вересня 2020 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ МІЖ ВУЛИЦЯМИ КУБІЙОВИЧА ТА СНОПКІВСЬКА 

 
 
 

ЗМІСТ 

 
  

1. Пояснювальна записка 
2. Договiрна цiна 
3. Розрахунки до документа "Договiрна цiна" 
4. Пiдсумковi вартiснi параметри 
5. Вiдомiсть ресурсiв 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

     

 

  
    

Будівництво розташоване на території ........................... області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

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

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

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

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

 - 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. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 6,80 грн./люд.-г 
2. 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 1,36466   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 1,231   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 139,70542   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 166,83 
люд.-г та розрядi робiт 3,8 

17800,00   грн. 

Тарифна сiтка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомiсячнiй нормi 
тривалостi робочого часу 166,83 люд.-г та розрядi робiт 3,8 

14800,00   грн. 
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Всього договiрна цiна: 
  у тому числi: 

590,7642   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 490,62497   тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -       тис.грн. 
    у тому числi:       

    - ризики і інфляція від вартості устаткування   -       тис.грн. 
  iншi витрати - 1,67853   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 98,46070   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

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

    
Склав:     Перевірив:     
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Замовник         

(назва  організації)   

Підрядник         

(назва  організації)   

        

        

    ДОГОВІРНА ЦІНА     
         

    на будівництво  Благоустрій (громадський проект), що здійснюється в  2020 роцi   
   
   

  

Вид договірної ціни:  тверда.  
    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   
    
Складена в поточних цінах станом на  9 вересня 2020  р.  

№ 
п/п 

Обгрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати, 
  в тому числi 

422,98838 422,98838   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 116,49452 116,49452   -     
  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 302,0683 302,0683   -     
  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 4,42556 4,42556   -     

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 58,3569 58,3569   -     
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i 

споруд 
  -       -       -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на 
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги 
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати   -       -       -     
    Разом 481,34528 481,34528   -     

7 Розрахунок N9 Прибуток 9,27969 9,27969   -     
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 1,67853   -     1,67853 
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику   -       -       -     
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     
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1 2 3 4 5 6 
    Разом (пп. 1-10) 492,3035 490,62497 1,67853 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi 
складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 492,3035 490,62497 1,67853 
12   Податок на додану вартiсть 98,4607   -     98,4607 

    Всього договiрна цiна 590,7642     

              

      
      
  
      
        

        

Керівник підприємства 
(організації) замовника 

   Керівник генеральної 
підрядної організації 

   
  

         
_________________   _________________   
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Благоустрій (громадський проект) 
  

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

  

Номери 
об`єктних 

кошторисів 
Найменування  об`єктів 

Розрах.№1 
Заробітна 

плата 

Розрахунок №2 
Вартість матеріальних 

ресурсів 

Розрахунок №3 
Експлуатація машин Всього 

заробітна 
плата 

гр.(3+5+7) 

Розрах.№4 
Загально- 
виробничі 
витрати Всього 

у тому числі 
зарплата  у 
транспорту- 

ванні вантажів 

Всього 
у тому числі 

заробітна 
плата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2-1 Загальнобудівельні роботи 116,49452 302,0683   -     4,42556 0,56798 117,0625 58,3569 
                   

 --------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------------- ---------------- -------------------- ---------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
  Разом: будівельні  роботи 116,49452 302,0683   -     4,42556 0,56798 117,0625 58,3569 

     

Розрахунок  № 9.  Розрахунок прибутку,  тис. грн. 
1. Вихiднi данi   

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

      ПКТ = 6,8;   

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

      П73 = 1,36466;   

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 = 422,98838;   

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.   

      П744 = 58,3569;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 6,8 Х (1,36466 + 0) Х 1 = 9,27969; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн   

       = п1.4 + п1.5 = 422,98838 + 58,3569 = 481,34528; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн   

       = п2.2 Х 0,15 = 481,34528 Х 0,15 = 72,201792; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку   

       = п2.1 : п2.3 = 9,27969 : 72,201792 = 0,128524372; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку   
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       = Ц(п2.4) = Ц(0,128524372) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.   

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 9,27969 Х W(0) + 72,201792 Х V(0) = 9,27969; 
     

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 = 1,23;   

п.10.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-год.:   

      П73 = 1,36466;   

п.10. 
3.  

Сума коштiв на покриття адмiнiстративних витрат:   

        = п.10.1 Х п.10.2 Х ИНП147 = 1,23 Х 1,36466 Х 1 =  1,67853; 
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Благоустрій (громадський проект) 
   

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ 

  

  

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.   590,7642 
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн   490,62497 
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн   0 
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн   100,13923 
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.   590,7642 
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.   590,7642 
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн.   492,3035 
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн.   492,3035 
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.   492,3035 
П8 Разом по главах 1-12, тис. грн.   481,34528 
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.   481,34528 
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 проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.   0 
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн.   490,62497 
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.   481,34528 
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.   481,34528 
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.   481,34528 
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.   481,34528 
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.   422,98838 
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.   4,42556 
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.   0,05718 
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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.   0,05714 
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.   0,69255 
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.   0,1305 
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   0,06389 
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   0,0091 
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.   0,56798 
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0 
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн.   139,70542 
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   116,49452 
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.   0,56798 
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.   117,0625 
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.   22,64292 
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.     22,64292 
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.   0 
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.   169,25 
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П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год.   106,7 
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.   302,0683 
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.   40,82083 
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн.   40,82118 
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.   4,64936 
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.   9,27969 
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.   9,27969 
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.   0 
П774А Адміністративні витрати, тис. грн.   1,67853 
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн.   0 
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн.   0 
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн.   0 
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн.   0 
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн.   0 
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.   98,4607 
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн.   58,3569 
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   58,3569 
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.   1,36466 
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.   1,23088 
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.   1,36466 
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд.-год.   1,36466 
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.   0,13378 
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   1,22498 
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0 
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П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд.-год.   0,0059 
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, 

0059 
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.   0,13378 
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 
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    2,7 
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, %   0 
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.   32,58779 
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.   30,736 

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн.   1,32943 
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.   0 
П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн.   3,12619 
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.   0,52236 
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П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.   0 
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.   0,00092 
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.   0,0856 
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.   0,00011 
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.   0,01003 
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.   17800 
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год.   166,83 
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.   256,57387 
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн.   0 
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.   40,82118 
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.   4,64936 
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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