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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Капітальний ремонт подвір'я СЗШ 55 
  

    

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

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - 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;   

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 
Додаток К п.44 

1,50 % 

2. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Розрахунок №5 6,80 грн./люд.-г 
3. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Розрахунок №6 1,23 грн./люд.-г 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 1,27971   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 1,138   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 75,363   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 

9500,00   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 

9500,00   грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

599,999   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 424,119   тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -       тис.грн. 
  iншi витрати - 78,805   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 97,075   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

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

    
Склав:     Перевірив:     
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  Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  599,999 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Капітальний ремонт подвір'я СЗШ 55  
        

Складений в поточних цінах станом на 19 серпня 2019  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 Капітальний ремонт подвір'я СЗШ 34 415,417   -       -     415,417 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 415,417   -       -     415,417 
    Разом по главах 1-7: 415,417   -       -     415,417 
    Разом по главах 1-8: 415,417   -       -     415,417 
      

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

        

2 Розрахунок Непердбачувані витрати   -       -     50,000 50,000 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 9:   -       -     50,000 50,000 
    Разом по главах 1-9: 415,417   -     50,000 465,417 
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1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 10. Утримання служби замовника 

        

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Додаток 

К п.44 

Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) 
(1,5 %) 

  -       -     6,981 6,981 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     6,981 6,981 
      

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

4 48ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Додаток 

К п.49 

Кошторисна вартість проектно-вишукувальных робіт   -       -     13,500 13,500 

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
7:2013 Додаток Е 

Витрати на експертизу за всіма напрямками   -       -     2,700 2,700 

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Додаток 

К п.51 

Здійснення авторського нагляду   -       -     4,050 4,050 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     20,250 20,250 
    Разом по главах 1-12: 415,417   -     77,231 492,648 
  Розрахунок №5 Кошторисний прибуток (6,8 грн./люд.год.) 8,702   -       -     8,702 
  Розрахунок №6 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (1,23 грн./люд.год.) 
  -       -     1,574 1,574 

    Разом 424,119   -     78,805 502,924 
  Розрахунок 

N П-154 
Податок на додану вартість (ПДВ) (без вартості проектних робіт і 
авторського нагляду) 

  -       -     97,075 97,075 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 424,119   -     175,880 599,999 
              

   
Керівник проектної організації  __________________________   
      

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   



  6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.                                                                                    - 6 -                                                                                                                    500_СД_ССР 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-154 

Податок на додану вартість (ПДВ) (без вартості проектних робіт і авторського нагляду) 
1. Вихідні дані 
п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ) 

С1541=20; 
п1.2 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 

П13=502,924; 
п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 

П249001=0; 
2. Розрахунок 
п2.1 Вартiсть будiвництва без урахування коштiв, що не оподатковуються ПДВ,  тис.грн. 

п1.2-п1.3-13,5-4,05=502,924-0-13,5-4,05=485,374; 
п2.2 Податок на додану вартість (ПДВ) (без вартості проектних робіт і авторського нагляду) 

     Iншi витрати 
п2.1хп1.1:100=485,374х20:100=97,0748; 

                   
                  
Склав       _____________________      
                                                
Перевірів  _____________________      

 


