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1. мшшроскт

1. Анотащя мшшроекту.
Друга громадська вбиральня.

Каштальний ремонт 1снуючоТ громадсько! вбиральш розташованоТ на баз1 Палацу 
культури “Х1М1К” в М1СТ1 Первомайський, ХарювськоТ области 1снуюча вбиральня вже 
використала св1й строк експлуатацп, та сьогодш знаходиться в аваршному сташ, майже 
щодня ведуться роботы з шдтримки робочого стану сантехшчних прилад1в, як1 давно 
зношенн € загроза залишити Палац та прилеглу площу без туалету. Вбиральнею 
користуються не лише В1дв1дувач1 заход1в та учасники гуртюв, а й перес!чн1 люди, яю 
знаходяться поблизу Палацу та шд час культурно-масових заход1в на площе Тому 
навантаження е досить велике та постшне, а шла категор1я людей, матус1 з малыми Д1тьми 
та люди з обмеженими можливостями, зовс1м не можуть нею користуватися через 
непристосовашсть. Проектом передбачено каштальний ремонт юнуючо! вбиральш з 
улаштуванням в нш окремого прим1щення для людей з обмеженими можливостями та мам 
з Д1тьми. Загальна сума проекту 295480,00 грн з них кошти облради 147740,00 грн 
ПервомайсысоТ мюькоТ ради 132966,00 грн. власний внесок конкурсанта сшлка швалццв 
"Потенщал" 14774,00 грн.

2. Детальний опис мшшроекту.

Первомайський - мюто обласного шдпорядкування з населениям близько 30000 тис. 
ос1б. Колись це було кв1туче трояндове мюто, з пдною шфраструктурою, в якому 
комфортно було 1 жити 1 вщпочивати. Але лишившись М1стобуд1вного шдприемства 
“Х1мпрому” мюто стало занепадати: шфраструктура руйнувалася, кошпв на утримання 
сощальних об'екНв в мюцевому бюджет! не вистачало. Як наслщок - суттево попршилися 
умови життя людей, знизився р1вень загальноТ культури. Нормою поведшки для велико! 
К1лькост1 людей стали реч1, яю в цивппзованих крашах неприйнятш. На щастя, останшм 
часом ситуащя в М1СТ1 набагато покращилася: з'являються сквери, нов1 зони вщпочинку, 
спортивш та 1гров1 майданчики. В закладах медицини, осв1ти 1 культури мюта робляться 
каштальш та поточш ремонта. Завдяки Ш1щатив1 нашо! спшки швал1Д1в “Потенщал” 
минулого року в М1СТ1 було вщкрито першу громадську вбиральню. В ус1х крашах свггу 
громадсью вбиральш - показник, можливо навИь шдикатор, якост1 життя людей в крапп. 
Безумовно, це дуже штимне питания. Про це завжди було соромно говорити, не те що 
писати. Але це все ф1зюлопчш потреби живих людей, як1 мають право на комфортш 
цивгл1зоваш умови.

Головною проблемою цього проекту е поки ще низький р!вень якост1 1 доступное™ 
юнуючо! шфраструктури, а особливо для людей з швалщшстю. Причиною такого 
висновку стала непристосовашсть мюько! шфраструктури до елементарно! ф1зюлопчно! 
потреби людини - або шшими словами «туалетне» питания. Необхщшсть вщвщати 
рят1вну ком1рчину може сшткати будь-кого, будь-де 1 будь-коли. I добре якщо в цей час ви 
дома, на робоп, у школ1, чи в кафе. А що робити мютянам та гостям мюта, коли, ой, як 
«закортыо» шд час прогулянки мютечком? Про людей з швалщшстю, та похилого В1ку 
год1 й казати, адже ця категор1я людей постшно стикаеться з викликом чи виходити на 
вулицю чи залишитися вдома. А перш шж вийти з дому вимушена контролювати кгпькють 
выпито! рщини, тощо.

Вщсутнють в М1СТ1 громадсько! вбиральш з роками переросло в норму, люди звикли 
«справляти» природш потреби у непередбачених для цього мюцях. Ця вимушена норма 
захаращуе мюто, псуе еколопчний стан та естетичний вигляд мюта. А найстрашшше - 
катастроф1чно падае загальна культура людей. Якщо не усувати таю проблеми, то про який 
розвиток мюта та кра!ни, взагалц можна говорити надал1? Яка цша наций культур1?

Мюто повинно бути комфортним, а можливють доступно 1 «комфортно» вщвщати 



примодення вбиральш в центр1 м1ста вс1м категор1ям населения, € значним показником 
розвитку шфраструктури мюта.

«Туалетне» питания турбуе не тыьки наше мюто, бшышсть малих м1ст УкраТни 
знаходяться в такш же ситуацп, 1 вир1шеиня його в рамках конкурсу «Разом в майбутне» 
дае 1ншим м1стам Харювщини, як1 активно беруть участь у конкурсу яскравий приклад 
креативних проекпв на вир1шення сощальних проблем свого краю.

Нашою сшлкою в 2019 рощ було реал1зовано проект “Перша громадська вбиральня” 
через конкурс “Разом в майбутне”, який користуеться величезним попитом серед 
мешканщв громади. Сьогодш, наша сшлка 1нвал1Д1в “Потенщал” зрозумша, що зупинятися 
на досягнутому не збираемось 1 продовжуемо створювати адаптоваш вбиральш по нашому 
м1сту. Друга громадська вбиральня, по важливост1 громадських М1сць в М1СТ1, знаходиться 
в буд1вл1 Палацу культури “Х1М1к”. Ця вбиральня юнуюча, але ТТ стан складно назвали 
життездатним, та вона зовшм не адаптована шд людей з швалццпстю. Ми теж хочемо 
оргашзовувати свое дозвшля, в1дв1дувати культурш заходи, як1 дуже часто проходять в 
нашому Палащ культури. Останшм часом в нашому М1СТ1 гастролюють артисти, яких ми 
бачимо лише по телев1зору. Але багато з нас вимушеш залишатися вдома, бо ця "незручна 
проблема" може трапитись в будь-який час. А отже життя проходить повз нас. А ми 
прагнемо вщчувати себе повнощнними 1 повноправними членами свое! громади.До того ж 
в мюькому В1ДД1Л1 культури працюють 9 ос1б з швалщшстю. Загалом в М1СТ1 проживае 1024 
людей з швалщшстю, з них 78 з порушенням опорно-руховоТ системи (швалщи 
В13ОЧНИКИ).

В Палащ культури е 2 зали: велика зала на 1000 мюць, та мала зала на 300 мюць. За 
р1к на баз1 ПК “Х1м1к” було проведено близько 570 культурно-масових заход1в. Постшно 
працюе 47 клубних формувань , до яких входять 34 гуртки художньоТ самод1ялы-юст1 та 13 
клуб1в за штересами , в яких займаються 655 ОС16, з яких 317 Д1тей . В примнценш ПК 
розм1щена дитяча школа мистецтв, в якш навчаеться 310 учшв. На мюькш площ1 б!ля ПК 
“Х1М1к” проходять вуличш масов1 заходи, на яких присутн1 як жител! мюта так 1 району, це 
близько 5000 ос1б. За рж обслуговуеться близько 277,6 тис. людей.

2.2. Мета та завдання мшшроекту.

Мета - шдвищити яктсть мюькоТ шфраструктури для людей з швалщнютю та вс1х 
верств населения, через створення адаптованоТ громадськоТ вбиральш на баз1 Палацу 
культури "Х1М1К".

Завдання - до кшця листопада 2020 року, створити другу в М1ст1 громадську вбиральню в 
популярному громадському заклад1 мюта ПК”Х1М1К”, через проведения каштального 
ремонтуг в 1снуюч1й вбиральш.

2.3. Основш заходи проекту (не бшьше 2 сторшок).

1. Оголошення та проведения тендерних процедур. В1дпов1дальний - вщды культури 1 
туризму виконавчого комНету ПервомайськоТ мюькоТ ради в особ1 начальника вцццлу 
культури 1 туризму;

2. Розробка проектно-кошторисноТ документацп. В1дпов1дальний - В1ДД1Л культури 1 
туризму виконавчого комНету ПервомайськоТ мюькоТ ради в особ1 начальника в1дд1лу 
культури 1 туризму;

3. Укладання договору на техшчний нагляд. Вщповщальний - вцццл культури 1 туризму 
виконавчого комНету ПервомайськоТ мюькоТ ради в особ1 начальника В1дд1лу культури 1 



туризму;

4. Каштальний ремонт громадськоТ вбиральш в ПК "Х1М1к". Вщповщальна директорка ПК 
“Х1М1к”Петрова 1.М.

5. Висвплення шформаци в сощальних мережах та ЗМ1. Вщповщальний кер1вник проекту 
Лимаренко О.М.

2.4. План-графж реал1зацн заходтв мшшроекту.

Тривалють 
завдання Заходи проекту (п.п. 2.3.) Вщповщальш особи

1 2
Мюяць I 1.1. Оголошення та проведения тендерних 

процедур
Павлова О.А. -

начальник вщдшу 
культури 1 туризму 

виконавчого комкету 
ПервомайськоТ мюькоТ 

ради
1.2.Розробка проектно-кошторисноТ 
документацп

Павлова О.А. - 
начальник вщдшу 
культури 1 туризму 

виконавчого комНету 
ПервомайськоТ мюькоТ 

ради
М1сяць 11-У11 2.1. Укладання договору на техшчний нагляд

2.2. Каштальний ремонт громадськоТ 
вбиральш в ПК "Х1М1к"

Павлова О.А. - 
начальник вшдыу 
культури 1 туризму 

виконавчого комНету 
ПервомайськоТ мюькоТ 

ради
Мюяць КУП 3.1. ВисвНлення шформаци в сощальних 

мережах та ЗМ1
Лимаренко О.М - 
вщповщальний 

кер1вник проекту

2.5. Подалыиий розвиток (сталтсть) та креатившсть мшшроекту.

Згщно “Програми М1сцевого економ1чного розвитку М1ста Первомайського до 2021 
року” затвердженого р1шенням 58 сесп 7 скликания вщ 25 квНня 2018 року № 1216-58/7 
одним з прюритетних напрямюв розвитку громади е под1евий туризм. Нараз1, в нашому 
М1СТ1 на баз1 Палацу культури "Х1М1к" вже проходять фестивалКконкурси ВсеукраТнського 
р1вня. Це - ВсеукраТнський конкурс виконавщв сстрадноТ теш "Золота оешь", 
ВсеукраТнський фестиваль косплею (костюмованого перевтыення) "РокетопРезГ, 
репональний молод1жний фестиваль “Майка фест”, репональний фестиваль 
хореограф1чного мистецтва “Первомайська весна” та ш., в яких беруть участь люди не 
лише з нашоТ област1, але й з багатьох областей УкраТни. Одне з найгостр1ших питань. це 
туристична шфраструктура, тому поява в мюп ново! вбиральш на баз1 ПК"Х1М1к". де 
плануеться проводите быышеть заход1в, наблизить наше мюто до уешху в данш справ:. 
Сьогодшшнш стан цього примвдення, залишае не приемний вщбиток у пам'ят! гостей 
закладу.



Сшлка 1нвалщ1в не чекае, коли про людей з обмеженими можливостями згадае влада, а 
сама шнцюе розвиток доступност1 громадських М1сць для вс1х категорш населения.

Головною щеею проекту е вир1шення сощального питания, яке стосуеться не Т1льки 
людей з швалщнютю та мало захищених верств населения, а й вс1х мешканщв та гостей 
мюта, бо кожна людина мае природы потреби, а розвиваюча громада повинна 
запропонувати для цього иды умови.

Сталють проекту буде забезпечена через постшне функцюнування закладу, воно вже 
зараз е дуже популярним та найбыып вщвщуваним. Вс1 витрати за комунальш послуги, 
прибирания буде нести комунальний заклад Первомайський мюький Палац культури 
"Х1м1к". Прим1щення вбиральш буде обладнано кабшками з чашами Генуя, що бшыл 
над1йн1ше та довгов1чн1ше, а окрема юмната для людей з особливими потребами буде 
також обладнана столиком для пеленания немовлят, що збшьшить функцп закладу.

2.6. Очжуваш К1льк1сн1 та якюш результата вщ реал1защ'Г проекту (не бшьше 1 сторшки).

Особливють М1ста Первомайський полягае в його плануваннг Площа складае 30 км 
кв.. Вся сконцентрованють населения знаходиться на мжрорайонах, а це лише 1,5 км. кв.. 
Площа бшя ПК "Х1М1К" знаходиться в центральны частию м1ж мжрорайошв та мае 
величезш розм1ри, бшьше 5 гектар твердого (бетонного) та газонного покриття. Роками, як 
мюька площа, Палац культури "Х1М1к", так 1 мюто в щлому тыьки занепадали. Площа 
пустинна, та неосяжна, мютянам на Н1й робити шчого, бо там шчого немае в звичайш дни 
Сьогодш ситуащя змшюеться в М1СТ1 з'являються популяры мюця для вщпочинку 1 Перша 
громадська вбиральш лише шдсилили цей ефект на запропонованш ранние територп.

Зпдно шдрахунюв з камер спостереження, щодня в теплу пору року вбиральнею 
користуються не менше 100 0С16, а по вихщним до 500. Тому ми на правильному шляху 
розбудови шфраструктури. В 2019 рощ на територп площ1 з'явилися перни об'екти 
благоустрою - ретро майданчик для людей похилого в1ку, та шсталящя "Я люблю 
Первомайський, а в 2020 рощ з'являться металев! шсталяцп з кв!тами для селф1, та будуть 
замшеы лавки на бшьш естетичш. Таю 1ющативи стали можлив! в нашому м1ст1 через 
запровадження програми" Бюджет участ1" 1 громада пропонуе та шдтримуе проекта 
пов'язаю з благоустроем шфраструктури мюта.

Зовс1М скоро з'явиться ще одне популярне мюце для вщпочинку та прогулянок, тому 
обране прим1щення тд громадську вбиральню ч1тко гармонуе з цим середовищем, воно 
близько та у комфортны обстановщ. За умови того, що саме тут пролягае одна з 
найпотужннпих шшохщних мапстралей мюта, тут проводяться культурно-масов1 заходи, 
мюце розташування вбиральш обрано дуже вдало.

2. БЮДЖЕТ МШТПРОеКТУ
1. Загальний бюджет мшшроекту (форма № 1).

№ Найменування заход1в мшшроекту Вартють витрат, грн
з/п (зпдно п.п. 2.3.)

1

1. Розробка проектно-кошторисноТ документацн 25000,00
2. Укладання договору на техшчний нагляд 3798,00
о
3. Каштальний ремонт 266682,00

РАЗОМ 295480,00



2. Кошторис витрат на виконання мшшроекту (форма № 2),
№ 
з/п Найменування

■
К1ЛЬК1СТЬ

(шт)/обсяг (м)
Ц1на, грн Сума, грн

I 2 о3 4 5
1. Розробка 

проектно-кошторисноТ 
документацп

1 25000,00 25000,00

2. Укладання договору на 
техючний нагляд

1 3798,00 3798,00

3. П1ДЛОГИ 42,5 726,62 30881,56
4. Ст1ни - влаштування 

перегородок, озлобления
54,0 2069,75 111766,69

6. Стеля 42,5 344,02 14621,04
7. Сантехшчш робота - - 42030,6
8. Електромонтажн1 робота - - 21377,53
9. Прор1зи 7 4649,13 32543,89
10 Буд1вельн1 робота - - 253221,31

РАЗОМ 295480,00

3.1НФОРМАЦ1Я ПРО ПАРТНЕРСЬК! ОРГАН13АЦП

№ 
з/п

Повна назва
оргашзацн-партнера

Кер1вник 
(посада, пр!звище, 
1м'я, по-батьков1)

Сума внеску, 
грн

Частка •
внеску, 

%
1 7 л 4 5

1.
Харктвська обласна рада Голова обласноТ ради 

Чернов С.1.
147740,00 50%

2.
Виконавчий комитет 
ПервомайськоТ м1ськоТ 
ради

М1ський голова 
Бакшеев М,М.

132966,00 45%

3. Сшлка швалшв 
“Потенщал”

Голова Осадчик Н.В 14774,00 5%

РАЗОМ: 295480,00 100%



4. ДЕКЛАРАЦ1Я КОНКУРСАНТА

Д1йсним заявляю, що вся шформащя, яка мютиться в данш заявщ, е достов1рною 1 
надаеться для розгляду Конкурсного комИету обласного конкурсу млнтроекпв розвитку 
територ1альних громад «Разом в майбутне» без передач! тремм особам.

Гарантую, у раз! перемоги мшшроекту, внесения заявлено! частки кошт!в 
(не менше 5% вщ загальноТ суми мшшроекту) з боку Конкурсанта в сум1 14744,00 грн. 
(чотирнадцять тисяч с1мсот сорок чотири гривн1 00 коп.)

(цифрами та прописом)

КОНКУРСАНТ (повна назва)

(печатка

Кер1вник мпп

(Спшка !нвал1д!в

^ДГимарепко О.М.

(пр1звище та пищали)

2: лютого 2020 року

дата заповнення мшшроекту)















УКРлIНА
Первомайська мiська рада Харкiвсько"i областi

68 сесiя 7 скликання

РIШЕННЯ

Вiд 30 сiЧ1-lЯ2020 року

М.Л ервомайськuй }(g1450-68/7

Про участь у облаСIIОМУКОIIКУРС;. . .МllltnРОf:ктlв розвитку
територiалыlx громад
«Разом в майбутllf:» у 2020 роц;
проекту «Друга громадська
вбиралыl)

З метою п<?дальшого розвитку мiсцевого самоврядування, визначення
ефективних шляхiв вирiшення проблем життезабезпечення територiально"i
громади м.ПервомаЙськиЙ, враховуючи рiшення Харкiвсько"i обласно"i ради
вiд 05 грудня 2019 року NQ 1123-УII «Про затвердження Положення про
порядок проведення обласного конкурсу мiнi-проектiв розвитку
територiальних громад "Ра;зом в майбутне"», керуючись СТ.25 Закону Укра"iни
«Про мiсцеве самоврядування в YKpa"iHi»,мiська рада

ВИРIШИЛА:

М.М. БакшеевМiський голова

1. Схвалити проект «Друга громадська в6uральня» та взяти участь в
обласному KOHKypciмiнiпроектiв розвитку територiальних громад «Разом в
майбутне» у 2020 роцi.

2. В разi перемоги у обласному KOHKypci М1Ншроектiв розвитку
територiальних громад «Разом в майбутне» у 2020 роцi, передбачити
у мiсцевому бюджетi 2020 року для спiвфiнансування заходiв проекту кошти
в cYMi132 966 грн.ООкоп. (сто тридцять двi тисячi дев'ятсот шiстдесят шiсть
гривень).

3. Контроль за виконанням аного рiшення покласти на постiйну
комiсiю з питань бюджету, фiнан' та I<ёq, нально"i власностi.

~ ,--'U\~ 0'·4 .•
/ .Q.~~.! /'# / •...~~

I '""" . ('.t::: ~ I :~., ~ ~~



11|х>грампий комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 1 17_СД_ССР

Форма № 5

Вшдт культури I туризму виконавчого комкету ПервомайськоТ мгськоТ ради 
(назва орган1зацИ', що затверджуе)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сум1 295,480 тис. грн. 
В тому числ1 зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження )

II II 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТ1 ОБ'СКТА БУД1ВНИЦТВА №

Капкальний ремонт громадськоТ вбиральн! Палацу культури "Х1М1К" - "Друга громадська вбиральня"

Складений в поточних цшах станом на 27 с!чня 2020 р.

№ 
п/п

Номери 
кошториав I 
кошторисних 
розрахунк!в

Найменування глав, будинк1в, буд1вель, споруд, л1Н1йних об’еклв 
1нженерно-транспортног 1нфраструктури, робк I витрат

Кошторисна вартють, тис.грн.
буд1вельних 

робк
устаткування, 

мебл1в та 
Ывентарю

1НШИХ 
витрат

загальна 
вартють

1 2 3 4 5 6 7

1 2-1

Глава 2. Об’екти основного призначення
Капкальний ремонт громадськоТ вбиральы Палацу культури "Х1м1к" - 
"Друга громадська вбиральня"

253,221 - - 253,221

Разом по глав’1 2:
Разом по главах 1-7:
Разом по главах 1-8:
Разом по главах 1-9:

253,221
253,221
253,221
253,221

-

-

253,221
253,221
253,221
253,221

2 ДСТУ БД.1.1- 
1:201 ЗДод. Кп.

44

Глава 10. Утримання служби замовника
Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
техычний нагляд) (1,5 %)

- - 3,798 3,798



Програмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 2 17_СД_ССР

Кер1вник проектноТ орган!зацп

1 2 3 4 5 6 7

Разом по глав! 10: - - 3,798 3,798

Глава 12. Проектно-вишукувальн! роботи та авторський нагляд
3 ДСТУ БД. 1.1- 

1:2013 Дод. К п.
Вартють проектних роб1т 25,000 25,000

52

Разом по глав! 12: - - 25,000 25,000

Разом по главах 1-12: 253,221 - 28,798 282,019

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П) 11,399 11,399

ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адм!Н1Стративних витрат буд1вельних - - 2,062 2,062
1:2013 п.5.8.16 орган1зац!Й (АВ) 

Разом 264,620 30,860 295,480

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 264,620 30,860 295,480

Головний 1нженер проекту 
(Головний арх!тектор проекту)

Кер!вник вщдшу



11ро| рлмпиП комплекс ЛВК _ 5 (3.4.2*) укр. 1 28_ДЦ_ДЦ

Замовник В1ДД1Л культури I туризму виконавчого ком!тету ПервомайськоТ мюькоТ ради 
(назва оргашзацн)

Пщрядник ФОП Медведев А.Г.
(назва орган1заи,1'0

ДОГОВ1РНА Ц1НА

на Каппальний ремонт громадськоТ вбиральн! Палацу культури "Х1М1К" - "Друга громадська вбиральня", идо здмснюеться в 
2020 рощ

Вид догов1рноТ Ц1ни: тверда.

Визначена зпдно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних ц|нах станом на 27 счня 2020 р.

№ 
п/п

Обгрунтування Найменування витрат

Вартють , тис. грн.

всього
У тому ЧИСЛЕ

буд!вельних 
роб!Т

1НШИХ 
витрат

1 2 3 4 5 6

1 Прям! витрати, 
В ТОМУ ЧИСЛ1

219,27168 219,27168 ■

Розрахунок N1 Зароб1тна плата 77,83793 77,83793 -

Розрахунок N2 Варлсть матер!альних ресурсе 141,28316 141,28316 -

Розрахунок N3 Вартють експлуатацп буд1вельних машин 1 механ13М1в 0,15059 0,15059 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробнич! витрати 33,94963 33,94963 -

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових буд1вель 1 
споруд

4 Розрахунок N6 Кошти на додатков! витрати при виконанн! буд1вельних робк у зимовий пер1од (на 
обсяги роб1т, що плануються до виконання у зимовий перюд)

5 Розрахунок N7 Кошти на додатков! витрати при виконанн буд|вельних робгг у линм перюд (на обсяги 
роб1Т, що плануються до виконання у Л1ТН1Й перюд)

■

6 Розрахунок N8 |НШ1 супутн! витрати
Разом 253,22131 253,22131

7 Розрахунок N9 Прибуток 11,39884 11,39884 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмтютративних витрат буд!вельно-монтажних оргаызащй 2,06185 - 2,06185

9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику - - -



I ||!.н|1ПМ1|||11 комплекс ЛВК _ 5 (3.4.2*) укр. 2 28_ДЦ_ДЦ

1 2 3 4 5 6

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 1нфляц|йними процесами
Разом (пп. 1-10) 266,682 264,62015 2,06185

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов’язков! платеж!, встановлен! чинним законодавством I не врахован 
складовими вартосл буд!вництва
Разом догов1рна фна
Всього догов!рна Ц1на

266,682
. 266,682

264,62015 2,06185

Кер1вник пщприемства 
(оргаызацн) замовника

Медведев



Програмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 1 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

Форма № 1
Кагптальний ремонт громадськоТ вбиральн! Палацу культури "Х|М1к" - "Друга громадська вбиральня" 
1

Локальний кошторис
на Капгтальний ремонт громадськоТ вбиральн! Палацу культури "Х|М1к" - "Друга громадська вбиральня"

Основа: Кошторисна вартють 253,22131 тис. грн.

креслення (специф1кацп) № Кошторисна трудом 1стк1сть 1,6763 тис.люд.-год.
Кошторисна заробпна плата 88,98658 тис. грн.
Середн!й розряд робп 3,7 розряд

Складений в поточних щнах станом на “27 с!чня” 2020 р.

№ 
п/п

Обфунту- 
вання 
(шифр 
норми)

Найменування робп I витрат

\:

Одиниця
ВИМ1РУ

Кшь- 
юсть

Вартють одиниц|, 
грн.

Загальна вартють, грн.
Витрати труда 

роб|ТНИК1В, люд.-год.

Всього
експлуа- 

тацГГ 
машин

Всього
заробп- 

ноТ плати

експлуа- 
тацп 

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

зароб1т- 
ноГ плати

в тому 
числ1 за- 
роб1тноТ 

плати

в тому 
числ1 за- 
робино! 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини

на одини- 
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздгп 1. П1ДЛОГИ

1 ЕН8-7-3 Мурування з цегли сил1катно1' сх/дц/в 1 м3 0,7 929,37 - 650,56 650,56 - 16,6704 11,67

Н2, НЗ, Н4,
Н5=1,15

929,37 - ■

2 С1422-11067 Цегла сил1катна одинарна повнотша, 1000шт 0,2828 - - - - ■ -
вар1ант 3 розм1ри 250x120x65 мм, марка М75 - - - - -

3 РН7-17-2 Улаштування цементно/ стяжки 100 м 2 0,425 3590,89 - 1526,13 1526,13 - 77,1240 32,78
товщиною 20 мм по бетоннш основ! 
плосцею понад 20 м2

3590,89 ■

4 РН7-17-9 На кожи/ 5 мм зм/ни товщини шару 100м2 0,425 724,10 307,74 307,74 - 15,5520 6,61
цементно'/ стяжки додаеати або 724,10 - - - -
викпючати

I 5 & С149-6-1 Маяк штукатурный 10/2, шт 25 20,45 511,25 - ...~_ _ ~—
вар!ант 1 5 - - - -



розчин/в, марка 150

7 С1421-10634 
вар1ант 1

8 С111-1309

9 ЕН11-29-2 
Н2, НЗ, Н4,
Н5=1,15

10 ЕН 15-26-1 
Н2, НЗ, Н4, 
Н5=1,15

11 & С111-287-
1-1

ГИсокприродний, рядовий

Портландцемент загальнобуд1вельного 
призначення з мшеральними добавками до 
5%, марка 400
Улаштування покритт/в з керам/чних 
плиток на розчин/ !'з сухо'Т клеючоТ сум/ш/, 
к/льюсть плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
Улаштування покритт/в сх/дц/в / п/дсх/дц/в 
з керам/чних плиток розм/ром 30x30 см на 
розчин/ /з сухоТ клеючоТ сум/Ш!
ПЛИТКИ ДЛЯ П1ДЛОГ

м3

т

100м2

1 м2

м2

12
вар1ант 4 
&С111- 
2000-1-1

Клеюча сум!ш для керам1чно! плитки 25 кг. пак.

вар!ант 1
13 С111-2001-2 Еластичний водост! й кий кольоровий шов до 

5 мм СегезК СЕ 40 адиаз1айс
Разом прям! витрати по роздту 1

Разом буд1вельн1 роботи, грн.
в тому числк
вартють матер1ал1в, вироб1вта конструкц’|й, грн. 
всього заробгна плата, грн.

Загальновиробнич! витрати, грн.
трудом1стк1сть в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробкна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього буд1вельн1 роботи, грн.

Всього по розд!лу 1

14 РН5-8-12

Розд1Л 2. Сини

Улаштування неармованих цегляних 
перегородок з прор/'зами товщиною 0,5 
цеглини в прим/щеннях площею б/льше 5 
м2

100 м2



2 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

5 6 7 8 9 10 11 12

0,0233

2,7

15718,87
15718,87

988,59

-г— 366,25

2669,19

366,25 — 370,7280 8,64

0,95 3496,07 3321,27

0,411 12156,11
11554,55

4996,16 4748,92 — 227,6310 93,56

3,86 377,89
371,96

1458,66 1435,77 -2— 7,3278 28,29

47 190,00 8930 - -

10 143,64 1436,4

10 74,04 —-— 740,4 -

26914,01

26914,01

9035,37 181,55

■

17878,64
9035,37
3967,55

15,97
1301,35

30881,56

30881,56

0,5425 14509,85
14509,85

7871,59 7871,59 285,8520 155,07



Ирограмний комплекс АВК_ 5 (3.4.2*) укр. 3 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 С1422-11067 Цегла сил1катна одинарна повнотша, 1000шт 2,713 - - - - - - -

вар1ант 3 розм1ри 250x120x65 мм, марка М75 - - - - -
; 16 РН11-26-1 Просте штукатурения поверхонь ст/н 100м2 1,6605 5394.91 - 8958,25 8942,17 - 106.0920 176,17

всереден/ буд/вл/ цементно-вапняним або 
цементным розчином по каменю та бетону

5385,23

17 & С149-6-1 Маяк штукатурный шт 60 20.45 - 1227 -
вар1ант 2 бмм/Зм - - - - -

18 РН20-17-16 Готування важкых кладковых цементных ЮОмЗ 0,0373 18769.72 3050,85 700,11 586,31 113,8 370,7280 1^83
розчын/в, марка 50 15718,87 2637,13 98,36 56,6370 2,11

19 С1421-10634 Пюок природний, рядовий м3 4,62 988.59 4567,29 - - -

20 С111-1309 Портландцемент загальнобуд!вельного т 0,85 3496,07 2971,66
- -

призначення з м!неральними добавками до
5%, марка 400

- - -

21 ЕН 15-25-2 Облыцювання поверхонь ст/н керам/чнымы 100 м 2 1,6605 18396,63 30547,6 29738,53 - 352,8246 585,87
Н2, НЗ, Н4, плыткамы на розчын/ /з сухо/ клеючо/ сум/ил, 17909,38 - -
Н5=1,15 чысло плыток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

22 РН13-24-5 Облыцювання поверхонь укос/в 100м2 0,03 47598,54 1427,96 1427,82 853,7040 25,61
керам/чнымы глазурованымы плыткамы з 
кутовымы елементамы по цегл/ та бетону

47594,00

23 &С111-256- Плитки керам!чн1 для внутр1шнього м2 173 145,00 25085 -

1
вар1ант 2

облицювання слн. -

24 & С111- Клеюча сум1ш для керам1чноТ плитки 25 кг. пак. 35 119,16 4170,6 -
2000-1-1
вар1ант 5

-

25 С111-2001-2 Еластичний водослйкий кольоровий шов до кг 30 74,04 2221,2 - - ■
5 мм СегезИ СЕ 40 адиаз1айс -

26 &С111- Кутики пластиков! шт 13 61,24 796,12 - - ■■
1844-1-1 
вар(ант 1

■

27 &С111- Хрестики для укладання плитки пак 4 15,34 - 61,36 -
1857-1 
вар1ант 1

Разом прям! витрати по роздшу 2 90605,74 48566,42 113,8 956,55
98,36 2,11

Разом буд1вельн1 роботи, грн. 90605,74
в тому числи
варт!сть матер!ал1в, вироб!вта конструкц|й, грн. 41925,52
всього заробкна плата, грн. 48664,78



I /рограмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 4 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

| 1 2 “ ! 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробнич! витрати, грн. 21160,95
трудомюткють в загальновиробничих витратах, люд.год. 84,36
заробггна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6872,12

Всього буд1вельн1 роботи, грн. 111766,69

Всього по роздшу 2 111766,69

Роздт 3. П1ДВ1СН1 стел1

28 ЕН15-76-1 Улаштування каркасу гпдв1сних степь 100 м 2 0,425 9595,05 - 4077,9 4070,38 - 193,1310 82,08

Н2, НЗ, Н4,
Н5=1,15

"Армстронг" 9577,37

29 &С111- Кутик приспнний шт 18 49,82 - 896,76 -
1844-1-2
вар1ант 1

■

30 &С111- Профгпь для пщвюноТ стел1 "Армстронг" 3,6 шт 10 60,93 609,3 -
1831-3 
вар1ант 1

м

31 &С111- Профиль для ПЩВ1СНОГ стел1 "Армстронг" 1,2 шт 58 19,51 - 1131,58 - - __ I__

1831-2
вар1ант 1

м ■

32 &С111- Профть для ПЩВ1СНОТ стел! "Армстронг" 0,6м шт 58 9,75 565,5 -
1831-1 
вар1ант 1

■

33 &С111- Шурупи з плоскою головкою 5x50 мм шт 50 0,61 30,5 -
1482-П-1
вар1ант 1

■

34 &С1545-43-
2
вар1ант 1

Дюбель 8,0*60 нейлон без шурупа шт 50 0,71 — 35,5 —

35 &С149-1 Пружина- шт 50 4,06 - 203 - - ... 2__

вар1ант 1 бабочка -
36 & С111-793-

2
вар1ант 1

Спица петля 125мм шт 50 1,02 — 51 — —

37 & С111-793-
1
вариант 1

Спица крючек 125мм шт 50 1,02 — 51



Програмний комплекс АВК  5 (3.4.2*) укр. 5 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38 ЕН15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стел/ 100м2 0,425 1148,33 - 488,04 488,04 23,1564 9,84

Н2, НЗ, Н4,
Н5=1,15

"Армстронг" 1148,33

39 &С111-115- Плита стельова 0,6x0, шт 114 39,26 - 4475,64 - ~_ __ 2—

199-1 
вар1ант 1

6 ■

Разом прям! витрати по роздшу 3 12615,72 4558,42 91,92

Разом буд1велы-п роботи, грн. 12615,72

в тому числк
вартють матер1ал1в, вироб1вта конструкц1Й, грн 8057,3

всього заробкна плата, грн. 4558,42
Загальновиробнич! витрати, грн. 2005,32 2

трудомюткють в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,09
заробина плата в загальновиробничих витратах, грн. 658,95

Всього буд|вельн1 роботи, грн. 14621,04

Всього по роздгпу 3 14621,04

Роздт 4. Сантехн!чн1 роботи

40 РН20-27-7 Свердлення отвор1в в зал1зобетонних 
конструкц1ях, Д1аметр отвору 60 мм, глибина

100шт 0,16 7944,32 206,00 1271,09 1238,13 32,96 138,8040 22,21
7738,32 31,64 5,06 0,6732 0,11

свердлення 200 мм
41 РН20-27-9 На кожн1 40 мм Д1аметру отвор1в понад 60 

мм додавати
100шт 0,06 2392,01 63,89 143,52 139,69 3,83 41,7600 2,51

100 м 0,2
2328,12
6543,90

9,81
1308,78

0,59 0,2088
147,1200

0,01
29,4242 РН15-1-3 Розбирання трубопровод/в з труб 1308,78

чавунних канал1зац1йних д/аметром понад
100 до 150 мм

6543,90

43 РН15-18-1 Прокладання трубопровод/е канал/зациз 
пол1етиленових труб д/аметром 50 мм

100м 0,165 4279,35 706,09 706,09 78,9840 13,03
4279,35

44 С113-2226 Труби пол1проп1ленов1 для внутр1шньоТ м 17 15,65 266,05 - —-— —-— ■ -
канал1зацп Д1ам. 50 мм -

45 С113-2243 Кол1на канал1зац|йн1 90 град. 13 шт 10 6,66 ~_ 66,6 - —-— —-—
пол1пропшену Д1ам. 50 мм -

46 С113-2263 Трмники канал1зац!ЙН1 90 град. 13 шт 6 10,94 _ 2_ 65,64 - —-— —-— 2
полюропшену Д1ам. 50x50 мм -

47 С113-2273 Хрестовина канал1зац|йна 90 град. 13 шт 1 19,95 _ 2_ 19,95 - —-— —-—
пол1пропшену Д1ам. 50/50 мм - - -



7/рограмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 6 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 С113-2275 Муфта до канал1зац|йних труб 13 

пол1проптену Д1ам. 50 мм
шт 3 10,31 30,93 - —— ——

I 49 С113-2283 Перехщники гумов! /манжет/ до 
канал1зац1йних труб Д1ам. 50x40 мм

шт 5 6,69 33,45 - ——

50 С113-2235 Кол1на канал 1зац|йн1 45 град. 13 
пол1проп!лену Д1ам. 50 мм

шт 10 6,66 66,6 - ——
51 С130-1097 Хомути для кртлення канал1зац1йних та 

водостокових пластмасових трубопровод1в, 
Д1аметр 50 мм

т 0,007 50403,14
■

352,82 —

52 РН15-18-2 Прокладання трубопровод/в канал1зацпз 
пол/етиленових труб д/аметром 100 мм

100 м 0,17 4108,36
4108,36

698,42 698,42 75,8280 12,89

53 С113-2236 Кол1на канал'1зац|йн1 45 град. 13 
пол1прогнлену Д1ам. 110 мм

шт 2 14,57 29,14 - ——

54 С113-2244 Колна канал1зац|йн1 90 град. 13 
пол1проптену Д1ам. 110 мм

шт 2 14,57 29,14 - — —

| 55 С113-2257 Трмники канал1зац1йн1 45 град. 13 
пол1проптену Д1ам. 110x110 мм

шт 1 28,67 28,67 - —

56 С113-2265 Тршники канал1зац1йн! 90 град. 13 
пол1проп1лену Д1ам. 110x50 мм

шт 2 19,95
——

39,9 - —

, 57 С113-2266 Трмники канал1зац|йн1 90 град. 13 
пол1прогнлену Д1ам. 110x110 мм

шт 5 27,22 136,1 -

58 С113-2276 Муфта до канал1зац|йних труб 13 
пол1проп1лену Д1ам. 110 мм

шт 2 21,92
—

43,84 -

59 С113-2284 Перехщники на чавун гумов! /манжет/ до 
канал1зац|йних труб 1Ю100

шт 1 9,95 9,95 - —— —
60 С113-2291 Рев131я до канал1зац|йних труб <з 

пол1прогплену Д1ам. 110 мм
шт 1 29,19 29,19 - ——

61 С113-2304 Кшьце ущшьнююче /гумове/ д1ам. 110 мм шт 40 2,03 — 81,2 - ----- ——

62 С113-2310 Кол1но до унгазу Д1ам. 110 мм /180 град, 
ексцентрик/

шт 2 43,12
——

86,24 - ——

63 С113-2227 Труби пол1проп1ленов1 для внутр!шньоТ 
канал1зацп д>ам. 110 мм

м 16 41,48 663,68 -

64 С130-1098 Хомути для крюлення канал1зац|йних та 
водостокових пластмасових трубопровод|в, 
Д1аметр 100 мм

т 0,01 62733,62
—

627,34 — —

65 РН15-19-1 Прокладання трубопровод/в 
водопостачання з труб пол/етиленових 
[пол/прог/тенових] нап/рних д/аметром 20 
мм

100 м 0,26 3635,56
3622,89

945,25 941,95 67,9080 1А66

66 С113-1681 Труби пол1проп1ленов1 РN 16 для тепло! I 
холодно! води Д1ам. 20x2,8 мм

м 28 22,64
—

633,92 -



Програмний комплекс АВК  5 (3.4.2*) укр. 7 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

67 С113-1705 Полно 90 град. 13 полтропшену Д1ам. 20 мм шт 30 3,96 118,8 - —

68 С113-1713 Полно 45 град. 13 полтропшену Д1ам. 20 мм шт 30 4,89 — 146,7 -

69 С113-1737 Трмник 13 пол1пропшену Д1ам. 20 мм шт 15 6,03 — 90,45 - -г—

70 С113-1792 Муфта Д1ам. 20 мм шт 10 2.91 — 29,1 - —

71 С113-1808 Муфта 13 зовн1шньою р!зьбою дам. 20x1/2" шт 15 32,30 484,5 - - ~_ _ 2—
мм -

I 72 С113-1858 Хрестовина д!ам. 20 мм шт 12 7,68 — 92,16 —

73 С113-1869 Обвщ Д1ам. 20x2,8 мм шт 3 11,90 —— 35,7 - — ——

74 С113-1879 Хомут 13 шурупом Д1ам. 20 мм шт 100 3,55 — 355 -

75 С113-1873- Иран кульовий 13 полтропшену д1ам. 20 мм шт 15 135,77 2036,55 -

1А - -

76 РН15-33-3 Установления зм/шувач/в 10шт 0,5 849,60 424,8 422,53 15,8400 7,92
845,06 -

77 С130-616 Зм'|шувач1 для умивальник1в, з поворотним комплект 5 709,21 3546,05 -

вар1ант 1 корпусом, однею рукояткою та аератором - -

78 РН15-32-5 Установления умивальник/в одиночних з 10к-т 0,5 1910,45 955,23 886,65 33,7320 16,87

п/дведенням холодно/ води 1773,29 -

I 79 С130-677 Умивальники нап1вкругл1 фарфоров! з комплект 5 678,35 3391,75 - -

вар1ант 1 кронштейнами, сифоном пляшковим та - -
випуском, 13 схованими
встановлювальними поверхнями, без
спинки.

80 С130-554 П'едестали для умивальниюв шт 5 371,77 - 1858,85 - -

вар1ант 1 нап1вфарфоров1 та фарфоров!, розм1р - - - - -

640x215x200, 670-630x240-180x200-175 мм

81 РН15-34-1 Установления ун/таз/в з безпосередньо 10к-т 0,2 2883,62 - 576,72 522,34 - 50,2440 10,05

приеднаним бачком 2611,68 - - - -

82 С130-909 Унггази фарфоров! з сиднням, кртленням шт 2 1382,95 - 2765,9 - -

вар1ант 1 та бачком - - - - -

83 РН15-34-4 Установления чаш [ун/таз/в] п/длогових з 10к-т 0,4 3952,74 - 1581,1 1470,42 - 72.4200 28,97

високорозташованим бачком 3676,04 - - - -

84 С1630-1487 Бачки змивн! високорозм1щуван1 з пщвщною комплект 4 612,84 - 2451,36 - - -

вар1ант 1 трубкою 13 пол1етилену, з кронштейнами - - - - -

85 С130-904 Унтази пщлогов! керам!чн шт 4 1229,37 - 4917,48 - - -

вар1ант 2 - - - - -



Програмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 8 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

86 РН15-35-1 Установления пюуар1в наст/нних 10к-т 0,3 1139,26 - 341,78 324,24 21,0480 6,31

[одиночних] 1080,81 - - - -

87 С130-530 Пюуари нагпвфарфоров'| та фарфоров!
наст1нн1 з пюуарним краном 13

шт 3 1226,40 - 3679,2 - - - -

вар1ант 1
суцгльновщлитим сифоном, розм1р
435x360x290 мм

Разом прям1 витрати по роздту 4 38292,68 8659,24 36,79 167,84
5,65 0,12

Разом буд1вельн1 роботи, грн. 38292,68

в тому ЧИСЛЕ
вартють матер1ал1в, вироб(вта конструкщй, грн 29596,65
всього заробкна плата, грн. 8664,89

Загальновиробнич! витрати, грн. 3737,92
трудомюткють в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,77
заробкна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1203,99

Всього буд1вельн! роботи, грн. 42030,6

Всього по розд1лу 4 42030,6

Розд1л 5. Електромонтажн! роботи

88 РН 17-5-3 Прокпадання провод1в при схованш 100 м 0,08 3305,39 264,43 140,79 36,3840 2,91

проводи,! в борознах 1759,89 - - - -

89 С157-304 ПРОВОДИ СИЛОВ1 3 ПОЛ1В1Н1ЛХЛОрИДНОЮ 
1золяц1ею з мщними жилами, плосю, з

1000м 0,008 30618,80 - 244,95 - - - -

вар1ант 1
роздгповою основою, марка ППВ, число жил 
та перер13 3x2,5 мм2

90 РН 17-9-1 Прокпадання кабелю перер/зом до 6 мм2 на 
скобах

100 м 0,36 6282,84 2261,82 1525,84 - 81,5400 29,35
4238,45 - - - -

91 С157-294 ПрОВОДИ СИЛОВ1 3 ПОЛ1В1Н1ЛХЛОрИДНОЮ
13ОЛЯЦ1СЮ 3 МЩНИМИ жилами, ПЛОСК1, 3

1000м 0,03708 17348,30 - 643,27 - - _
вар1ант 1

роздгповою основою, марка ППВ, число жил 
та перер13 2x1,5 мм2

92 РН17-9-2 Прокпадання кабелю перер/зом понад 6 
мм2 до 10 мм2 на скобах

100 м 0,15 5192,64 778,9 669,64 - 85,8840 12,88
4464,25 - - - -

' 93 С157-304 ПрОВОДИ СИЛОВ1 3 ПОЛ1В1Н1ЛХЛОРИДНОЮ
13ОЛЯЦ1СЮ з мщними жилами, ПЛОСК1, 3

1000м 0,01545 30618,80 - 473,06 - - -

роздшовою основою, марка ППВ, число жил 
та перер13 3x2,5 мм2



Програмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 9 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
94 РН17-11-11 Монтаж св/тильник/в для люм/несцентних 100шт 0,7 22687,02 2268,7 2264,01 468,0600 46,87

ламп, як/ встановлюються в п/дв/сних 
отелях, к/льк/сть ламп понад 2 до 4 шт

22640,06 -

95 &С1547-4-2 Свггильники для встановлення в пщвюну шт 10 440,98 4409,8
вар!ант 1 стелю 600*600мм - - -

96 РН17-12-2 Установлення вимикач/в утопленого типу 100шт 0,04 1987,09 79,48 78,8 42,3120 7,69
при схован/й проводи,/, 1-клав/шних 1970,05 - -

97 С1512-5 Коробка ун1версальна монтажна для шт 7 15,31 107,17 - - -
вар1ант 1 схованоТ проводки - - -

98 & С1512-13-
1
вар1ант 1

Вимикач утопленого типу одноклав1шний шт 4 67,33 269,32 - ——

99 РН17-12-11 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,03 7992,24 59,77 59,35 42,4920 7,27
утопленого типу при схован/й проводи,/ 1978,43 - -

100 & С1512-13-
2

Розетка штепсельна утопленого типу шт 3 81,61 244,83 -

вар1ант 1
101 РН15-33-4 Установлення в/шалок, п/дстаканник/в, 10шт 0,7 334,24 33,42 33,31 6,3360 0,63

поручн/в для ванн тощо 333,08 - -
102 & С123-361- Поручи компл 1 7146,75 7146,75

1
вар!ант 4

- - -

Разом прям! витрати по роздгпу 5 19285,67 4771,74 —— 95,54

Разом буд1вельн1 роботи, грн. 19285,67
в тому числк
вартють матер1ал1в, вироб!вта конструкц|й, грн. 14513,93
всього заробина плата, грн. 4771,74

Загальновиробнич! витрати, грн. 2091,86
трудомюткють в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,41
заробкна плата в загальновиробничих витратах, грн. 684,99

Всього буд1вельн1 роботи, грн. 21377,53

Всього по роздшу 5 21377,53

Роздш 6. Прор13И

103 ЕН10-26-1 Установлення дверних блок/в у зовн/шн/х / 100м2 0,1097 8408,69 922,43 922,43 167,6040 78,39
Н2, НЗ, Н4, внутр/шн/х прор/зах кам'яних ст'/н, площа 8408,69 - - - -
Н5=1,15 прор/зу до 3 м2



Програмний комплекс АВК  5 (3.4.2*) укр. 10 28_ДЦ_ЛС1_2-1-1
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104 & С123-198- Дверний блок внутршнього вщкривання шт 2 6658,56 13317,12 - - -

1-1 960*2070 з металопластику - - -
вар1ант 19

105 & С123-198- Дверний блок внутр|'шнього вщкривання шт 5 3160,98 15804,9 - -

1-1 700*2000 - - -
вар1ант 26

106 РН12-41-4 Пол/пшене фарбування колером олшним 100 м2 0,14 9459,39 1324,31 1324,31 190,7520 26,71

заповнень дверних прор131в по дереву 9459,39 -

107 С111-449-1 Фарба ол1йна та алкщна, готова до т 0,003458 39414,08 136,29 -

застосування, для внутр1шн1х робп -

108 С111-627 Ол|фа комб1нована К-2 т 0,00035 66394,58 23,24 -

109 С111-1604 Пап1р шл1фувальний м2 0,168 173,68 29,18

110 С111-1608 Дрантя кг 0,0434 9,07 0,39 -

Разом прям! витрати по роздту 6 31557,86 2246,74 45,1

Разом буд1вельн'| роботи, грн. 31557,86

в тому числе
варт!сть матер1ал1в, вироб!вта конструкц|й, грн. 29311,12

всього заробкна плата, грн. 2246,74
Загальновиробнич! витрати, грн. 986,03

трудомюткють в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,97
зароб!тна плата в загальновиробничих витратах, грн. 323,24

Всього буд1вельн! роботи, грн. 32543,89

Всього по роздту 6 32543,89
Разом прям! витрати по кошторису 219271,68 77837,93 150,59 1538,5

104,01 2,23

Разом буд1вельн1 роботи, грн. 219271,68

в тому числе
варлсть матер!ал!в, вироб!в та конструкций, грн. 141283,16

всього заробкна плата, грн. 77941,94

Загальновиробнич! витрати, грн. 33949,63
трудом1стк1сть в загальновиробничих витратах, люд.год. 135,57
зароб!тна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11044,64

Всього буд!вельн! роботи, грн. 253221,31



Програмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр. 28 _ДЦ_ЛС1 2-1-1
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Всього по кошторису 253221,31

л

Кошторисна трудомютюсть, люд.год. 
Кошторисна заробггна плата, грн.

Л /
—Д---------

1676,3
88986,58

Склав ФОП ____________ ,% А.Г. Медведев
[посада, п/дпис (1н/ц1алй/^'р13в!ище')]

Перев|рив
[посада, п1дпиа(1Н!и[али, прозвище)] У




