
Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 1  4_ДЦ_ОС_3-1

1

1 102,86505   -    3-1-1  на Поточний ремонт з облаштуванням універсального

майданчика зі штучною травою і огорожею у Комунальному

закладі освіти  «Навчально-виховний комплекс

№125«загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний

навчальний заклад»Дніпровської міської ради

672,13558   -    672,13558 0,98659

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

2 3 4 5 6 7 8 9

Складений в поточних цінах станом на  9 жовтня 2019  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

п/п

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.-год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги     

Кошторисна трудомісткість 0,98659 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата 102,86505 тис.грн.

на будівництво : Комунальний закладі освіти «Навчально-виховний комплекс №125«загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний

заклад»Дніпровської міської ради

Кошторисна вартість об`єкта 749,11688 тис.грн.

Поточний ремонт з облаштуванням універсального майданчика зі штучною травою і огорожею у

Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс №125«загальноосвітній навчальний

заклад — дошкільний навчальний заклад»Дніпровської міської ради

Форма №4 

     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 3-1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 2  4_ДЦ_ОС_3-1

1

2

 ---

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Начальник  ____________________________________________________________

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проекту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Головний інженер проекту ____________________________________________________________

102,86505   -     Всього: 672,13558 76,9813 749,11688 0,98659

  -      -    

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

3-1-2  на придбання устаткування Придбання устаткування у

Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний

комплекс №125«загальноосвітній навчальний заклад —

дошкільний навчальний заклад»Дніпровської міської ради

  -    76,9813 76,9813   -    

2 3 4 5 6 7 8 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 3  4_ДЦ_ОС_3-1

Робітники-

монтажники

5/6

0,11180

11,18222

__-__

  -    

-------------------

0,11180

11,18222

Склав __________________________ Перевірив _________________________

0,98659

62,99474 9,75713 2,6124   -    86,54649 16,31856 102,86505

------------------- -------------------

Разом : 0,67543 0,07632 0,02254 __-__ 0,88609 0,10050

  -      -      -    

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

3-1-2 придбання устаткування

Придбання устаткування у

Комунальному закладі освіти

«Навчально-виховний комплекс

№125«загальноосвітній

навчальний заклад —

дошкільний навчальний

заклад»Дніпровської міської

ради

  -      -      -      -    

86,54649 16,31856 102,86505

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__

3-1-1 Поточний ремонт з

облаштуванням універсального

майданчика зі штучною травою і

огорожею у Комунальному

закладі освіти  «Навчально-

виховний комплекс

№125«загальноосвітній

навчальний заклад —

дошкільний навчальний

заклад»Дніпровської міської

ради

62,99474 9,75713 2,6124   -    

13/14 15/16 17/18

0,67543 0,07632 0,02254 __-__ 0,88609 0,10050 0,98659

1 2 3/4 7/8 9/10 11/12

Загально-

виробничі

витрати

Разом

кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. люд.-год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  3-1

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

грунту і

будівельного

сміття

Пусконала-

годжувальний

персонал

Разом прямі

витрати


