
Об'єкт

№
п/п

Шифр і номер
позиції

нормативу

Кількість
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Усереднені
коефіцієнти
переходу від
нормативно-
-розрахунко-
вої коштори-
сної трудом-

істкості
робіт, що

передбачені
в прямих ви-

тратах, до
трудовитрат
працівників,
заробітна
плата яких
враховуєть-
ся в загаль-
новиробни-

чих витратах

Нормативно-
-розрахунко-
ва коштори-

сна тру-
домісткість
робіт, що

передбачені
в прямих ви-
тратах (роб-
ітниців-буд-

івельників та
робітників,

що обслуго-
вують маши-
ни), люд-год

Будівництво:

   

Усереднена
вартість лю-
дино-години
працівників,
заробітна
плата яких
враховуєть-
ся в загаль-
новиробни-
чих витра-
тах, грн.

Тру-
домісткість в
загальнови-

робничих
витратах,
люд-год

благоустрій ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку на ж/м Покровський в районі будинків
 №№ 5Д,5Є,5К,5Л,5Н,5П,5Т

Заробітна
плата в
прямих

витратах,
грн.

Усереднені
показники
для визна-

чення коштів
на покриття
решти ста-
тей загаль-
новиробни-
чих вират,

грн./люд.год

гр.4 * гр.5 гр.6 * гр.7
(гр.8+гр.9) *

0,22 Кпониж = 1,0 гр.4 * гр.11
гр.8 + гр.10 +

гр.12

на благоустрій ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку на ж/м Покровський в районі будинків
 №№ 5Д,5Є,5К,5Л,5Н,5П,5Т

Кпониж = 1,0

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №1

1 2 3 54 76 8 9 10 11 12 13

1 Е1-165-2 0,098 81,460,11776 2,21

2 ЕН6-3-1 0,12 81,460,11776 2,73

4 Е9-34-5 0,088 81,463,321 2,21

8 Е1-165-2 0,098 81,460,016 2,21

9 ЕН6-3-1 0,12 81,460,016 2,73
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1 2 3 54 76 8 9 10 11 12 13

11 Е9-34-5 0,088 81,461,6 2,21

17 РН1-5-2 0,098 81,460,096 2,21

18 РН1-7-5 0,098 81,460,074 2,21

19 ЕН27-20-4 0,132 81,460,074 2,9

21 РН18-22-1 0,12 81,460,74 2,73

22 РН18-49-2 0,12 81,4610 2,73

23 РН18-49-1 0,12 81,460,1 2,73

24 РН18-30-1 0,12 81,46156 2,73

Разом: 605,36 64,97 5292 27741 7265 1513 14070

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.

де: 
Н21    -  відсоток до кошторисної зарплаті за другим блоком загальновиробничих витрат для врахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок
захворювання або травми
Н124    -  коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до сумі не меншої за розмір мінімального
страхового внеску

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

де: 
Н18    -  відрахування від фонду оплати праці на соціальні заходи відповідно до законодавства, %

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
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де: 
Н116    -  єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %

Разом загальновиробничi витрати: 14070 + 258 + 57 + 124 = 14509 грн.

Склав

Перевірив

Примітка: в чисельнику наведені показники для розрахунку загальновиробничих витрат на одиницю, в знаменнику - на позицію


