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Стор.
1, Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва -------
3, Підсумкові вартісні параметри ---------
4. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ---------
в. Об'єктний кошторис: Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 ---------

№ 2-1
7. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи ---------

№  2- 1-1
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 ---------
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Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по
вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської області

•УДІІНИЦТІО розташоване на території Волинської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
• ІуДІВвЛЬНІ роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
• КвМОНТНО-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
• П0Р«**»вння грунту і сміття;
ІірТІОТа матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
ЦМИМИ МІнрегіонбуду України.
ІРПЛЬНОВИробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д. 1.1 -3-2013.
При вкладанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. 1,88 %
К П. 44

І)  Уовраднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 2,71 грн./люд.-г
І ,  Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,23 грн./люд.-г

ІІП лана  кошторисна трудомісткість 0,47148 тис .люд.-г
Мрматиана трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 0,429 тис ■ЛЮД.-Г

ІК ІЛЬНа кошторисна заробітна плата 16,283 тис. грн.
ОвМДНЬОМІсячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 
РОООЧОГО часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)

5198,60 грн.

ВвЬОГО за зведеним кошторисним розрахунком: 71,342 тис .грн.
У ТОМУ числі:
будівельні роботи - 56,805 тис.грн.
вартість устаткування - - тис.грн.
ІНШІ витрати - 2,647 тис. грн.
податок на додану вартість - 11,890 тис. грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Поліщук Т.М. Перевірив: Поліщук Т.М.
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Форма № 5

( шпнп ирапнізпці), що затверджує)

Затверджено

Завданий кошторисний розрахунок у сумі 71,342 тис. грн. 
В тому чис/*зворотних сум 0 тис. грн.

( ІЮОимння на докумвнпгпро затвердження )ЮСилання на докумвнпгпро за

<?* 20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА 
БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по
вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської області

ИЙ в поточних цінах станом на 15 червня 2017 р.
N Г" Номери 

кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
'  N1

п/п
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

Т 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 2-1 Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської 55,527 - - 55,527

амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2

Разом по главі 2: 55,527 _ _ 55,527
Разом по главах 1-7: 55,527 - - 55,527
Разом по главах 1-8: 55,527 - - 55,527
Разом по главах 1-9: 55,527 - - 55,527

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на - - 1,041 1,041

1:2013 Дод. К п. технічний нагляд) (1,875 %)
44

Разом по главі 10: - - 1,041 1,041
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/1

ДСТУБД.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

49

ДСТУ БД.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 
ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16

ДСТУ БД. 1.1- 
1:2013 п.5.8.16

Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд
Вартість проектних робіт 1,026

Разом по главі 12:
Разом по главах 1-12:
Кошторисний прибуток (П)

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ)
Разом
Податок на додану вартість

кошторисному розрахунку

55,527
1,278

56,805

56,805

1,026
2,067

0,580

2,647
11,890

14,537

Керівник проектної органі| 

Головний інженер проеі 

Керівник кошторисного

полов Я.В. 

Шулячук Я.М. 

Поліщук Т.М.
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КаніїямьниИ ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 
Ці\ я мімі Иоіюдимир-Волинський Волинської області
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ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

ГИ 14 ■ сього по «аденому кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 71,342
И140 Всього аа завданим кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 56,805
ГИ40  Воього аа зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 0
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 14,537
ГН4 ВОЬОГО. по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 71,342
ГИ? Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 71,342
СНІ Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн. 59,452

Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн. 
Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість 
Вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. 59,452 
Разом по главах 1-12, тис. грн. 57,594 
Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 55,527 
Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. О 
Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн. 2,067 
Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0 
Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 1,026
ІРДІяальнІ роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 -13, тис. грн. 56,805 
РІрНИЧІ роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 -13, тис. грн. 0 
ІНШІ витрати по главах 1-9, тис. грн. 0 
іу д іііл ь н і роботи по главах 1-8, тис. грн. 55,527 
Іудіяельні роботи по главах 1-9, тис. грн. 55,527 
Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. 0 
Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн. 0 
будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн. 55,527 
Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн. 0 
Загальношахтні витрати по будові, тис. грн. 0 
Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 55,527 
Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0 
Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0 
Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0 
Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0

t Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0 
Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 48,603
Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 4,07 
Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0 
Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн. 0,056 
Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0

59,452
матеріалів поставки замовника і



- 2 -6 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)
П62 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П62Б Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 0,08022
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0
П207 Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 2,69987
П62Г Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0
П209 Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 0,40475
П62Д Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 0,19864
П62Е Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 0,12764
П62Ж Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. 0
П62И Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,501 
П62А Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. 0 
П72 Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн. 16,283
ПЗО Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 13,679
П51 Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,501
П44Г Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П730 Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 14,18
П751 Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2,103
П42С Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2,103
П45Г Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П11В Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн. 0
П11Г Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн. 0
П11Д Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн. 0
П29В Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн. 0
ПЗОГ Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн. 0
П49В Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49Д Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год. 49,76
П11Б Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год. 31,41
П28 Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 30,854
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
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Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 0,61 
Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн. 0,61089 
Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об’єктах глав 1-9, тис. грн. 0 
Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0 
Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн. 0,55236 
Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. 0
Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
Зворотні суми, тис. грн. 0
Прибуток, тис. грн. 1,278
Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 1,278
Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
Адміністративні витрати, тис. грн. 0,58
Риіики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн. 0
Риіики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн. 0
РИІИКИ усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн. 0
Риіики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн. 0
Інфляція - будівельні роботи, тис.грн. 0
Інфляція - устаткування, тис.грн. 0
Інфляція - гірничі роботи, тис.грн. 0
Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн. 0
Податок на додану вартість, тис.грн. 11,89
Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн. 6,924
Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 6,924 
Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн. 0 
Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0 
Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год. 0,47148
Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд.-год. 0,42922 
Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год. 0 
Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год. 0,47148 
Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд.-год. 0,47148 
Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0 
Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год. 0
Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,04226
Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,41631
Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд.-год. 0,01291
Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд.-год. 0
Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0, 
01291
Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0 
Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд.-год. 0 
Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд.-год. 0
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П56 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд.-год. 0 
П56Г Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд.-год. 0
П36 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,04226
П48Г Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
П57 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год. 0
П57Г Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд.-год. 0 
П11И Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд.-год. 0
П11К Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд.-год. 0
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд.-год 0 
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд.-год 0
П10М Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд.-год. 0
П10П Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд.-год. 0
П29Б Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0
П31С Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд.-год. 0
П31Г Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд.-год. 0
П31П Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд.-год. 0
П49Б Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год. 0
П29Г Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год. 0,00001
П49Г Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год. 0
П37 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд 4,2
П38 Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 5,3
П15 Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, % 0
П16 Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, % 0
П19 Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, % 0
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 3,801
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності

внаслідок 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. 3,585 

П302 Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн. 0,155
ПЗОЗ 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 III ЗВВ), тис.грн. 1,02
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. 0,061 
П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 0,00211 
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
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П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,0022 
П226 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,08204 
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,00123 
(1227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,04743 
(1228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 5198,6 
П22В Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год. 165,5 
П2Э0 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 29,67667 
П281 Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 0,60878
П2ЭЗ Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 0,55236 
П236 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 0 
П2ЭВ002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0 
П2М Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0 
П2Э6002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0 
(1237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0 
П2Э6 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0 
(1239 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 
(1242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0 
П24Э Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0 
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК №П1 ЗО
- 1 -

Кошторисний прибуток

1  іииїднІ дані
11.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

П КТ- 2,7.1;
11.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

П73 ■ 0,47148;
(1,1,3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .: 

П731И = 0;
1 £ а а и ш 9 к
11,2,1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

■ П.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 2,71 X (0,47148 + 0) X 1 = 1,278;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

-1 -

ІЛихІднІ дані
А, 1,1, Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г:

А1471 = 1,23; •
П,1,2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

П73 ■ 0,47148;
I , Раїпахунпк
II, 1,1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

■ п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,23 X 0,47148 X 1 = 0,58.
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Форма № 1

КіПІтвльний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова,
ЗО ■ місті Володимир-Волинський Волинської області
141-17

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на загальнобудівельні роботи

Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2

Оонова:
креслення (специфікації) №

с

Кошторисна вартість 55,527 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47148 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 16,283 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Сцладений в поточних цінах станом на “15 червня” 2017 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.-год.

N6
п/п

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця Кіль-
Всього

експлуа
тації

машин
заробіт

ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуваним 

машин
виміру кість

заробіт-
в тому 

числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
ноі плати на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 РН1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 

глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2

100 м3 0,0108 7802.34 _ 84 84 _ 300.9 3.25
7802,34 “ “

' '

2 РН2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів 
об'ємом до 5 мЗ

100 м3 0,0108 171415.81 20550.19 1851 200 222 657 І А
18533,97 4484,62 48 108,5551 1,17

3 Е9-72-1 Виготовлення металевих елементів козирків т 0,53472 25315.08 1119.03 13536 3629 598 211.12 112.89
т.ч.п.1.1.37 6787,51 59,43 32 1,8662 1

4 РН20-12-1 Монтаж металоконструкцій козирків 1т 0,53472 5730.47 1657.36 3064 1710 886 88.71 47.44
3197,11 217,47 116 5,3174 2,84

5 Е9-72-1 Виготовлення ферм металевих т 0,69815 25983.06 1080.33 18140 4739 754 211.12 147.39
т.ч.п.1.1.37 6787,51 56,32 39 1,757 1,23

6 РН20-12-1 Монтаж ферм 1т 0,69815 5730.47 1657.36 4001 2232 1157 88.71 61.93
3197,11 217,47 152 5,3174 3,71

7 Е13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один 
раз грунтовкою ГФ-021 за 2 рази

100м2 0,4692 645.27 34.86 303 92 16 5.497 2.58
т.ч.п.4.4 195,47 2,63 1 0,0828 0,04



1

13 .ш ш ,
1

змнии комплекс 
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іВК-§ 13.2. и---------------------------------------------------
3 4
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___
11 12

8 Е13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь за два рази

100м2 0,9384 1099.98 26.25 1032 137 25 4.163 а л
т.ч.п.4.4 146,04 2,95 3 0,0925 о,м

9 РН20-30-2 Пробивання отворів в стінах 100шт 0,07 2494.76 43.48 175 169 3 87.21 о,1
2416,59 12,51 1 0,3567 0,0

10 РН20-32-1 Замуровування гнізд у цегляних стінах м3 0,11 2904.91 - 320 143 - 47.65 5Л
1296,08 - - -

11 РН8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар

100м2 0,2586 2534.99 4,50 656 101 1 12.92 ал*
391,73 3,97 1 0,1326 0,0

12 Е9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з 
профільованого листа при висоті будівлі до

100м2 0,2586 21023.68 1568.09 5437 441 406 58.328 Н ін
т.ч.п.4.4 1704,34 418,15 108 10,7266 2,1

25 м

13 РН20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,036 42.27 _ 2 2 _ 1.63 шп
42,27 - - -

14 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,036 58.50 58.50 2 - 2 - .
- 5,73 - 0,161 _____ Л І'

Разом прямі витрати по кошторису 48603 13679 4070
501 12,0

Разом будівельні роботи, грн. 48603
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 30854
всього заробітна плата, грн. 14180

Загальновиробничі витрати, грн. 6924
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,26
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2103

Всього будівельні роботи, грн. 55527

Всього по кошторису 55527
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 471,48
Кошторисна заробітна плата, грн. 16283

Склав

Перевірив

[посада, підпір (ініціали, прізвище)]тпір(тпііалі

(Г
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



М Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1) -1  - 824_СД_ИВРЛС_2-1-1
Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 
20 в місті Володимир-Волинський Волинської області
Накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 
загальнобудівельні роботи

в тому числі:

№
п/п Шифр,.ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

6

6.1

1
1. Витрати тоуда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні грунту і 
будівельного сміття
Витрати труда робітників, заробітна плата 

яких враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд-год
розряд

люд-год

розряд

люд-год

люд-год

416,31
4.2

12,9

5.3 

0,01

42,26

32.86

38.86

35,59

49,80

Разом кошторисна трудомісткість люд-год 471,48

Середній розряд робіт розряд 4,2

II. Бшівельні машини і механізми

7 СН202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т

маш-год 5,2253859 269
1405,63

8 СН204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А

маш-год 33,657351 36,7
1235,22



Програмний комплекс АВІ^-5 /3.2.1) 
1 З

9 СН204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А

10 СН202-1245 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 40 т

11 СН201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т

12 СН205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, 
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 мЗ/хв

13 СН233-345 Прес-ножиці комбіновані

14 СН234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним 
розпилюванням для фарбування фасадів 
будівель, продуктивність 500 мЗ/год

15 СН203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т

16 СН203-850 Навантажувачі одноковшові, 
вантажопідйомність 1 т

17 СН202-403 Крани козлові при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 32 т

18 СН204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

19 СН202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т

20 СН204-1400

21 С311-10-М

Електричні печі для сушіння зварювальних 
матеріалів з регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С 
Перевезення сміття до 10 км

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

Бензин

Я?4 СП ИВРПС 7-1.1
6/7 8/9 10/11 12/13 14

маш-год 6,1150352 140.53
859,35

маш-год 1,0051782 333.53
335,26

маш-год 1,0627339 156.84
166,68

маш-год 1,3057836 18,63
24,33

маш-год 0,4491648 46,07
20,69

маш-год 1,3057836 5,15
6,72

маш-год 0,026979 211,5
5,71

маш-год 0,022136 149.94
3,32

маш-год 0,0148695 207.28
3,08

маш-год 0,0773214 15,97
1,23

маш-год 0,033618 34,59
1,16

маш-год 0,0089217 18,74
0,17

т 0,036 58.5
2,11

грн. 4070,66

63,377кг



Ппогпа«ний кпмппекг.АВк-5 ГЗ 2.11 _ 3- 824 СЛ ИВРЛС 2-1-
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Дизельне паливо КГ 5,301
Електроенергія кВт-год 500,001
Мастильні матеріали КГ 7,148
Гідравлічна рідина кг 0,004

III. Будівельні машини, вдаховані в 
складі загальновидобничих витдат

22 СН200-40 ■ Котел електричний бітумний, місткість 1 мЗ маш-год 0,165504

23 СН233-301 Машини шліфувальні електричні маш-год 1,356157

24 СН270-135 Перфоратори електричні маш-год 3,0275

25 СН270И15 Дрилі електричні маш-год 1,5177864

26 СН204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг

маш-год 14,6751774

27 СН270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім 
гідротехнічного

маш-год 0,32886

28 СН203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т]

маш-год 0,0323748

29 СН211-101 Бадді, місткість 2 мЗ маш-год 0,32886

ЗО СН270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш-год 7,1349958

IV. Будівельні матедіали. видоби і
КОНСТДУКЦІЇ

31 &С111-828-5-1 Труба профільна 50x50 т 0,7204908 16945.67 16500.00 113.4 332.27 ЗО км.
12209,20 11888,10 81,70 239,40

32 &С111-828-3- Труба профільна 100*100 т 0,3072 16945.67 16500.00 113.4 332.27 ЗО км.
1-20 5205,71 5068,80 34,84 102,07

33 &С111-1794-5 Металопрофіль м2 27,153 153.27 151.00 1.13 1.14 ЗО км.
4161,74 4100,10 30,68 30,96

34 &С111-828-6 Труба профільна 40_20 т 0,17976 16945.67 16500.00 113.4 332.27 ЗО км.
3046,15 2966,04 20,38 59,73



17 Програмний комплекс АВК-5 ГЗ.2.11
1

35

36

37

38

39

40

41

42

+С1424-11598

&С111-390-2

+С111-1848

&С1110-175- 
1-11

&С111-1519- 
10

&С111-1720- 
42

&С111-1477-2

+С111-594

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 
5 [М100], крупність заповнювача більше 40 
мм

Фарба олійна

Болти будівельні з гайками та шайбами

Кутники 75x75 мм

Електроди

Плівка пароізоляційна

Шуруп самонарізні для кріплення 
металопрофілю

Мастика бітумна покрівельна гаряча

43 &С1422-
10984-1

Цегла

44 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса 
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

45 +С111-324 Кисень технічний газоподібний

46 +С123-514-У

47 +С111-1513

48 +С111-1292

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм

Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 

Уайт-спірит



- 4 - 824 СД ИВРЛС 2-1-1 
Г  145 6/7 8/9 10/11 12/13

1,1016 1168.97 810.00 336.05 22.92 30 км.
1287,74 892,30 370,19 25,25

0,0220524 46097.32 45000.00 193.45 903.87 30 км.
1016,56 992,36 4,27 19,93

0,01726018 56228.01 55000.00 125.5 1102.51 30 км.
970,51 949,31 2,17 19,03

0,04776 15415.67 15000.00 113.4 302.27 30 км.
736,25 716,40 5,42 14,43

0,026506705 25650.51 25000.00 147.56 502.95 30 км.
679,91 662,67 3,91 13,33

28,446 12.32 12.00 0.08 0.24 30 км.
350,45 341,35 2,28 6,82

155,16 1.55 1.50 0.02 0.03 30 км.
240,50 232,74 3,10 4,66

0,01293 15091.29 14600.00 195.38 295.91
195,13 188,78 2,53 3,82

0,0451 3302.41 2800.00 437.66 64.75 30 км.
148,94 126,28 19,74 2,92

0,0028446 39938.68 39488.94 152.43 297.31 30 км.
113,61 112,33 0,43 0,85

5,455534 16.9 14.17 2А 0.33 30 км.
92,20 77,30 13,09 1,81

0,5346 155.23 150.00 2.19 3.04 30 км.
82,99 80,19 1,17 1,63

0,001602731 48090.51 47000.00 147.56 942.95 30 км.
77,08 75,33 0,24 1,51

0,00131376 36986.38 36000.00 261.16 725.22 30 км.
48,59 47,30 0,34 0,95



1UVI ця 
1

ЛПИИ ІШМШІННЬПРГ 
2 3 4

49 +С1546-66 Пропан-бутан технічний мЗ

50 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50

m 3

51 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, III сорт

мЗ

52 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 
мм

Т

53 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із 
сталі вуглецевої звичайної якості, марка СтО

т

54 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 
см

мЗ

55 &С111-1639- 
1-Ф

Круги обрізні шт

56 +С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, 
клас міцності 10.9

т

57 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т

58 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка 342 т

59 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III 
сорт

мЗ

60 С111-309 Канати прядив'яні просочені т

61 С111-1757 Рядно m 2

62 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
III сорт

m 3



5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,5478579 54.66 50.00 3.59 1.07 30 км.
29,95 27,39 1,97 0,59

0,0264 1061.86 733.00 308.04 20.82 30 км.
28,03 19,35 8,13 0,55

0,007452 2402.47 2260.00 95.36 47.11 30 км.
17,90 16,84 0,71 0,35

0,0006912 25647.87 25000.00 144.97 502.9 30 км.
17,73 17,28 0,10 0,35

0,000768042 17040.25 16800.00 113.4 126.85 30 км.
13,09 12,90 0,09 0,10

0,007452 1593.84 1451.60 110.99 31.25 30 км.
11,88 10,82 0,83 0,23

0,209445 51.11 50.00 0,11 1 30 км.
10,70 10,47 0,02 0,21

0,000170676 56264.22 55000.00 161 1103.22 30 км.
9,60 9,39 0,03 0,18

0,000121542 77768.63 76000.00 243.75 1524.88 30 км.
9,45 9,24 0,03 0,18

0,000157746 55230.51 54000.00 147.56 1082.95 30 км.
8,71 8,52 0,02 0,17

0,00216 2402.47 2260.00 95.36 47.11 30 км.
5,19 4,88 0,21 0,10

0,00003879 105501.6 103302.21 130.73 2068.66 30 км.
4,09 4,01 0,01 0,07

0,06048 40.61 39.75 0,06 OjS 30 км.
2,46 2,40 - 0,06

0,000864 2545.27 2400.00 95.36 49.91 30 км.
2,20 2,07 0,08 0,05



824 СД ИВРЛС 2-1-1 
14

19 Ясо т“ 
с лнии комплекс АВК 

2
- 5 13.2 . 1)___________________________________________

3 4
____________________

5 6/7 8/9 10/11 12/13

63 С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без 10м 0,0041376 266.24 254.38 6.64 5.22
покриття, з дроту марки В, маркірувальна 
група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм

1,10 1,05 0,03 0,02

64 +С112-87 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125

м3 0,00033618 2545.27 2400.00 95.36 49.91
0,86 0,81 0,03 0,02

мм, І сорт

65 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000023274 30848.63 30000.00 243.75 604.88
0,72 0,70 0,01 0,01

66 +С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр 
різьби 12-[14] мм

т 0,0000108 56247.87 55000.00 144.97 1102.9
0,61 0,59 - 0,02

67 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм

т 0,000010344 15211.67 14800.00 113.4 298.27
0,16 0,15 - 0,01

68 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 
мм

т 0,000005172 25647.87 25000.00 144.97 502.9
0,13 0,13 - -

69 +С142-10-2 Вода м3 0,0189 . _ _ _

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальновиробничих витрат

70 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 5,9761 1.9097 1.9097
11,41 11,41

71 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0704 56.64 56.64
3,99 3,99

Разом грн. 15,40 15,40

Разом по розділу IV грн. 30853,22 29692,07 608,78 552,37
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 505,977
Мастильні матеріали кг 7,219
Гідравлічна рідина кг 0,004
Бензин л 85,644
Дизельне паливо л 6,236

30 КМ.

30 км.

30 км. 

30 км. 

30 км. 

30 км.



- 7 -20 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 червня" 2017 р.
Символ'+’ визначає, ицо параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. ,

Склав
[посада, підпиаі( ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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( назва організації, що затверджує)

( посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова, 20 в місті Володимир-Волинський Волинської 
області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

кріплень з укосами, група ґрунту 2
100 мЗ 0,0108

2 Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 мЗ 100 мЗ 0,0108
3 Виготовлення металевих елементів козирків т 0,53472
4 Монтаж металоконструкцій козирків 1т 0,53472
5 Виготовлення ферм металевих т 0,69815
6 Монтаж ферм 1т 0,69815
7 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 за 2 рази
100м2 0,4692

8 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два 
рази

100м2 0,9384

9 Пробивання отворів в стінах 100шт 0,07
10 Замуровування гнізд у цегляних стінах мЗ 0,11
11 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар 100м2 0,2586
12 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа 

при висоті будівлі до 25 м
100м2 0,2586

13 Навантаження сміття вручну 1 т 0,036
14 Перевезення сміття до 10 км т 0,036

Склав

Перевірив
посада, підпис, ініціали, прізвищенщіашмтріз



1 А О А  О Д / К Х і ї и

Директор Волинської філії ДП 
УДНДІПМ “Діпромісто”

Білоконя

вгополов

ЗАВДАННЯ
на розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

накриття для розміщення дитячих візочків Володимир-Волинської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини №2 по вул.Павлова,20 в м.Володимир-

Волинський Волинської області
1. Підстава для проектування:
2 Вид будівництва
3 Черговість будівництва
4 Строки будівництва
5 Замовник (забудовник)

6 Генеральна проектна організація

7 Генеральна підрядна організація
8 Стадійність проектування:
9 Категорія складності

10 Інженерні вишукування:
11 Дані про особливі умови 

будівництва:
12 Вимоги щодо обсягів виконання 

робіт
13 Вимоги щодо розробки розділу 

“Оцінка впливів на навколишнє 
середовище”

14 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці

15 Вимоги щодо розроблення 
проектної документації

16 Кількість примірників 
документації

Лист замовлення 
Нове
В одну чергу 
2017 рік

Володимир-Волинське територіальне 
медичне об’єднання
ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя 
Волинська філія
Визначається на конкурсній основі
Одностадійне: робочий проект
клас наслідків (відповідальності) СС-1 -  незначні 
наслідки
Не вимагається 
Немає

Кошторисна документація згідно дефектних актів 

Не вимагається

Згідно вимог до проектування медичних закладів 

Згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 

2 (два)

ГІП Я.М.Шулячук



ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО'ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ

ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ 
_______dipromisto.gov.ua_______

43000
Ук

вуя. Кременецька, 38  
м. Луцьк

г 38  тел.: (0 3 3 2 ) 24 -57 -71
факс: (0 332 ) 24 -14 -52  

е -т а іі;  dipromistolutsk@gmail.com

Код ЄДРПОУ 02497766
Рахунок 26009055502882 в Волинське ГРУ
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 303440

від

на № від

ДОВІДКА

Волинська філія ДП УДНДІПМ “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя 
повідомляє, що відповідно до Закону України від 17.01.2017 р. №1817-УІІІ 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
містобудівної діяльності” віднесення об’єкта будівництва до того чи іншого 
класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією і 
замовником будівництва.

Замовник: Володимир-Волинське територіальне медичне об ’єднання.
Клас наслідків (відповідальності) будівлі визначається відповідно до  

чинного ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 “Визначення класу наслідків 
(відповідальності) та категорії складності о б ’єктів будівництва” о б ’єкт: 
“Капітальний ремонт накриття для розміщення дитячих візочків Володимир- 
Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по 
вул.Павлова,20 в м.Володимир-Волинський Волинської області” відноситься 
до класу наслідків (відповідальності) СС-1 -  незначні наслідки.

Замовник 
Г оловний лікар

Директор Я.В.Довгополов

О.Г.Клачук

Шулячук Я.М. 
(0332) 24-42-35

mailto:dipromistolutsk@gmail.com

