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Реконструкція житлового кварталу Самоцвіт

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.   246,90595
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.   246,90595
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.   246,81438
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн.   205,75496
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн.   205,75496
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.   205,75496
П8 Разом по главах 1-12, тис. грн.   196,64891
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.   17,10247
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.   0
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн.    179,54644
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.   0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.   150
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку, тис. грн.   21,65511
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку, тис. грн.   0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн.   1,08536
П4 БУДІВЕЛЬНІ роботи по главах 1-8, тис. грн.   16,91974
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.   17,10247
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.   16,411
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.   16,411
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.   9,63853
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.   1,94112
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.   0,02404
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
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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.   0,04513
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.   0,89057
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.   0,04732
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   0,12016
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.   0,02811
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.   0,64756
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн.   0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн.   9,70899
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   7,38186
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
П43П Заробiтна плата в пусконалагоджувальних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   0
П43Д Заробiтна плата робiтникiв у iнших витратах 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.   0,64756
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.   8,02942
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.   1,67957
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.     1,67957
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.   0,313
П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн.   0,452
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн.   0,099
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.   0,0235
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.   32,33
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П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год.   20,38
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.   0,31555
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.   0,1706
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн.   0,33242
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.   0,00589
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.   0,07631
П774П Прибуток, тис. грн.   4,17255
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.   4172,55
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.   0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн.   0,96248
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.   0
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн.   6,77247
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  БУДІВЕЛЬНИХ  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   6,77247
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.   0,5377
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.   0,44335
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.   0,4953
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд.-год.   0,51065
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.   0,05195
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0,41204
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.   0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд.-год.   0,03131
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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.

0,03131
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.   0,05195
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.   0,01535
П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.-год.   0,02217
П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд.-год.   0,00488
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.   0,00127
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
П737 Умовний код спецiалiста (див. АВК-5), для якого визначена середньомiсячна зарплата   0
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, %   3,09999
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, %   0,81
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, %   2
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.   3,91213
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.   3,74

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн.   0,10087
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.   1,181
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.   0,07126
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П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.   0,16183
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.   0,00114
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.   0,02729
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.   0,00029
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.   0,00682
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.   3400
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год.   166,83
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.   0,12677
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн.   0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.   0,17059
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.   0,00589
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.   0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), 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


