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КП "ЖКЦ"
( назва/фганізащі, ЩО затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 500,00000 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

-Л '»  т 20А(р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 

Поточний ремонт дитячого майданчика "Атомка" у загальноміському центрі м. Славутича

Складений в поточних цінах станом на 6 червня 2022 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, 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 02-01 Поточний ремонт дитячого майданчика "Атомка" у загальноміському 403,84330 - - 403,84330

центрі м. Славутича

Разом по главі 2: 403,84330 - - 403,84330
Разом по главах 1-7: 403,84330 - - 403,84330
Разом по главах 1-8: 403,84330 - - 403,84330
Разом по главах 1-9: 403,84330 - - 403,84330
Разом по главах 1-12: 403,84330 - - 403,84330

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 8,50076 - - 8,50076
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 4,32261 4,32261

організацій (АВ)
Разом 412,34406 - 4,32261 416,66667

Настанова [4.43] Податок на додану вартість - - 83,33333 83,33333



1 2 3 4 5 6 7
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 412,34406 “ 87,65594 500,00000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



1 Програмний комплекс А В К- 5 (3.6.3) укр. 233_ДЦ_ССР
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Поточний ремонт дитячого майданчика "Атомка" у загальноміському центрі м. Славутича

-1 -

Будівництво розташоване на території.......................... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Перевезення грунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 1,11121 тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 0,992 тис. люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

82,04753 тис.грн.

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 
люд.год та розряді робіт 3,8

12101,84 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі 
тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

12101,84 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
у тому числі:

500,00000 тис.грн.

будівельні роботи - 412,34406 тис.грн.
вартість устаткування - - тис.грн.
інші витрати - 4,32261 тис.грн.
податок на додану вартість - 83,33333 тис.грн.

Склав: Перевірив:


