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Кошторис проекту реконструкції та відновлення парку Горіховий гай

Складений в поточних цінах станом на 12 липня 2017 р.

№ п/п
Характеристика робіт, та обсяги

Об'єм
Пояснення розрахунку вартості, 

посилання на нормативну 
документацію

Розрахунок 
вартості Вартість, грн

1 2 3 4 5 6

Пізготовка ТЗ та проектно-вишукувальні роботи

1.1
Здійснення інженерно-геодезичних робіт к-сть працівників – 2 чол.; 

тривалість роботи – 12 днів

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №2 , 
дод.Ж, табл.Ж3,   вартість 1 
люд/дня - 616 грн. 

2*12*616 ₴14 784,00

1.2
Здійснення геологічних вишукувань к-сть працівників – 2 чол.; 

тривалість роботи – 7 днів

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №2 , 
дод.Ж, табл.Ж3,   вартість 1 
люд/дня - 674 грн. 

2*7*674 ₴9 436,00

1.3
Проведення обстеження насаджень та 
дерев на предмет захворювань, та 
складання карти санітарної очистки

к-сть працівників – 1 чол.; 
тривалість роботи – 7 днів

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №2 , 
дод.Ж, табл.Ж3,   вартість 1 
люд/дня - 674грн. 

1*7*674 ₴4 718,00

1.4

Організація спільного воркшопу з 
залученням вузькопрофільних спеціалістів 
та місцевих мешканців для збору 
інформації, визначення пріоритетних 
напрямків розробки проекту, складання 
спільного ТЗ

к-сть мешканців – 10 чол.;
к-сть спеціалістів – 10 чол.; 

тривалість роботи – 3 дні

- вартість робочого дня - 600 грн.; 
- вартість підготовки воркшопу - 
8000 грн.;
- включаючи гонорари 
спеціалістам - 500 грн./особа; 
- оренду обладнання та 
приміщення - 4000; 
- витратні матеріали - 500 грн.

3*20*600+8
000+10*500
+5000+500

₴53 500,00

1.5

Здійснення проектно-планувальних робіт в 
т.ч. виготовлення ПКД з наступними 
розділами:
- ГП в об'ємі згідно чинних ДБН 
- Проекти інженерних мереж
- Кошторисна документація

к-сть працівників – 4 чол.; 
тривалість роботи – 60 днів

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №2 , 
дод.Ж, табл.Ж3,   вартість 1 
люд/дня - 568грн. 

4*60*568 ₴136 320,00

1.6
Здійснення авторського нагляду к-сть працівників – 2 чол.; 

тривалість роботи – 40 днів

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №2 , 
дод.Ж, табл.Ж3,   вартість 1 
люд/дня - 513грн. 

2*40*513 ₴41 040,00

Всього по проектно-вишукувальних роботах ₴259 798,00
Будівельні роботи першочергової необхідності (розрахунок згідно об'єктів аналогів та попередньої оцінки)

До розрахунку застосовані вартості аналогічних робіт о'бєкту 
аналога, з врахуванням вартостеей використання машин та 
механізмів, транспортування та заробітніхплат, а саме:

2.1

Санітарна очистка території, корчування 
дерев, в тому числі корчування пнів

кількість дерев - 50 шт
пількість пнів - 50 шт

- Видалення сухостiйних та 
аварiйних дерев - 1133 грн./м3, в 
середньому 1,5 м3/дерево 
- Корчування вручну в мiських 
умовах пнiв - 439 грн./шт.
- Перевезення лісоматеріалів та 
вивезення сміття - 97,9 грн./т., 
вага деревини - 1,3 т/м3 

₴120 000,00

2.2

Демонтаж зруйнованих елементів 
благоустрою в т.ч.:
- розбирання бортових каменів
- розбирання асфальто-бетонних 
покриттів
- розбирання сходів
- навантаження та перевезення сміття

довжина бортових каменів - 
350 м.

об'єм покриттів, бортових 
каменів та сходів - 120 м3

- розбирання бортових каменів: 
3180 грн./100м.п
- розбирання асф. покриттiв: 
13242 грн./100м3
- розбирання щебеневих основ: 
2885 грн./100м3
- розбирання сходів 
залізобетонних: 18721 грн./100м2
- перевезення сміття до 20 км: 
97,9 грн./т, вага сміття - 1,42 т/м3

₴150 000,00

2.3

Влаштування природних дренажних 
систем

Обієм траншей - 35 м3

- розробка ґрунту вручну: 7805 
грн./100м3
- перевезення грунту: 5,59 грн./т
- вага грунту: 2,7т/м3
- влаштування щебневого 
дренажу: 730 грн./м3
- щебінь: 512 грн./м3

₴46 800,00

2.4 Влаштування щебеневого водопроникного 
паркового пішохідного покриття Площа доріжок - 2100 м2 З розрахунку 400 грн м2 згідно 

об'єктів аналогів
₴840 000,00

2.5
Відновлення схлдів та пандусів для 
безперешкодного попадання всіх груп 
населення

Площа сходів - 340 м2 З розрахунку 1250 грн./м2 
влаштування сходів та пандусів

₴425 000,00

2.6

ПДВ

20%

Податок на додану вартість (не 
нараховується на вартість 
проектних робіт, авторський 
нагляд та інженерно-геодезичні 
роботи)

₴316 360,00

Всього по будівельних роботах ₴1 898 160,00
Устаткування та елементи благоустрою 
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№ п/п
Характеристика робіт, та обсяги

Об'єм
Пояснення розрахунку вартості, 
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Розрахунок 
вартості Вартість, грн

3.1 Лавки паркові "Модерн" 15

Вартість елементу 3500 грн./шт. 
(з врахуваннм доставки)
Модель зі спинкою, Виробник 
"Vastone", Харків, vastone.com.ua

₴52 500,00

3.2 Смітники "Куб 20

Вартість елементу 700 грн./шт., (з 
врахуванням доставки)
Виробник "Vastone", Харків, 
vastone.com.ua

₴14 000,00

3.3 Ігровий елемент "Гойдалка" 5

Вартість елементу 3083 грн./шт.
(з врахуванням доставки та 
встановлення)
Виробник:  "Eccopat" (Еккопат)

₴15 415,00

Всього по устаткуванню ₴81 915,00
Всього по кошторису ₴2 239 873,00


