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Капітальний ремонт спортивного майданчика на території ЗДО №95 по вул. Гайдамацькій, 2-а у м. 
Львові 

  Форма №4  
 

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1 
  

на будівництво : Капітальний ремонт спортивного майданчика на території ЗДО №95 по вул. Гайдамацькій, 2-а у м. Львові 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 410,350 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,47483 тис.люд.-год. 
  Кошторисна заробітна плата 44,747 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений в поточних цінах станом на  13 вересня 2021  р. 

 № 
п/п 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.-год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2-1-1  на Капітальний ремонт спортивного майданчика на 
території ЗДО №95 по вул. Гайдамацькій, 2-а у м. Львові 

215,944   -     215,944 0,47483 44,747   -     

2 2-1-2  на придбання устаткування придбання елементів 
майданчика 

  -     194,406 194,406   -       -       -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 215,944 194,406 410,35 0,47483 44,747   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________   

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Начальник  відділу  ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  2-1 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

грунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.-год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

2-1-1 Капітальний ремонт 
спортивного майданчика на 
території ЗДО №95 по вул. 
Гайдамацькій, 2-а у м. Львові 

0,38218 __-__ 0,02961 0,01268 __-__ 0,42447 0,05036 0,47483 
33,219   -     3,134 1,279   -     37,632 7,115 44,747 

2-1-2 придбання устаткування 
придбання елементів 
майданчика 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,38218 __-__ 0,02961 0,01268 __-__ 0,42447 0,05036 0,47483 
    33,219   -     3,134 1,279   -     37,632 7,115 44,747 

                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________   

            

 


