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Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі  
 

ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ
 

 
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за пiдсумком, тис. грн.  -   2081,45257
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.  -   2081,45257
П17 Разом за вiдрахуванням зворотних сум, тис. грн.  -   2069,09355
П13 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис.грн.  -   1734,54381
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис.грн.  -   1732,811
П12 Вартiсть будiвництва без урахування податкiв, рахування яких здiйснюється вiд обсягу реалiзацiї продукцiї, тис.грн.  -   1734,54381
П610 Вартiсть буд-ва без урахув. єдиного податку та коштiв на доплату рiзницi в розмiрi страх.внескiв у Пенсiйний фонд України,тис.грн.-   1734,54381
П8 Разом по главах 1-12, тис.грн.  -   1557,97596
П711 Разом по главах 1-12, будiвельнi роботи, тис.грн.  -   842,29295
П712 Разом по главах 1-12, монтажнi роботи, тис.грн.  -   665,79596
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  -   0
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис.грн.  -   49,88705
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку, тис.грн.  -   922,52966
П11 Монтажнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку, тис.грн.  -   729,64676
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис.грн.  -   49,88705
П5 Будiвельно-монтажнi роботи по главах 1-9, тис.грн.  -   1508,08891
П4 Будiвельно-монтажнi роботи по главах 1-8, тис.грн.  -   1491,97557
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис.грн.  -   842,29295
П22 Будiвельнi роботи по главах 1-8, тис.грн.  -   833,29338
П1-7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис.грн.  -   808,238
П1-7М Монтажнi роботи по главах 1-7, тис.грн.  -   638,877
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   808,238
П2 Монтажнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   638,877
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   0
П21 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   1153,524
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис.грн.  -   119,874
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.  -   3,497
П41 Вартiсть експлуатацiї машин у монтажних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   65,765
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис.грн.  -   0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   4,28485
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.  -   53,46054
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.  -   3,88003
П62Д Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0
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П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   16,83119
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   3,44256
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 Заробiтна плата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   34,34
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис.грн.  -   469,079
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   374,127
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис.грн.  -   0
П52 Заробiтна плата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис.грн.  -   0
П43 Заробiтна плата робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   174,514
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi буд.-монт. робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   34,34
П44 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi монтажних робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   15,941
П730 Заробiтна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   408,467
П751 Заробiтна плата в 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.  -   60,612
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будiвельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   36,766
П45 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у монтажних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   23,846
П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис.грн.  -   14,066
П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис.грн.  -   20,791
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у лiтнiй перiод, тис.грн.  -   4,574
П29В Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   0
П30С Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис.грн.  -   0
П30М Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у монтажних роботах, тис.грн.  -   0
П30П Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах, тис.грн.  -   0
П49В Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис.грн.  -   0
П29Д Заробiтна плата в прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   0,023
П49Д Заробiтна плата в прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис.грн.  -   0
П11А Усереднена вартiсть людино-години в загальновиробничих витратах, грн./люд.-год.  -   32,59
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконуються, 3,8, грн./люд.-год.  -   20,39
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис.грн.  -   659,523
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.  -   21,987
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн.  -   21,99279
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.  -   11,04298
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис.грн.  -   3,57009
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П39 Вартiсть матерiалiв у монтажних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   270,601
П25 Зворотнi суми, тис.грн.  -   6,72909
П774П Прибуток, тис.грн.  -   68,69057
П771П Прибуток - будiвельнi роботи, тис.грн.  -   38,12625
П772П Прибуток - монтажнi роботи, тис.грн.  -   30,56432
П774А Адмiнiстративнi витрати, тис.грн.  -   29,74979
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн.  -   16,84586
П132Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - монтажнi роботи, тис.грн.  -   13,31592
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн.  -   0
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн.  -   0,99774
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн.  -   25,2646
П452И Iнфляцiя - монтажнi роботи, тис.грн.  -   19,97056
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн.  -   0
П454И Iнфляцiя - iншi витрати, тис.грн.  -   0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн.  -   1,73281
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн.  -   346,90876
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис.грн.  -   293,591
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi будiвельно-монтажних робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   293,591
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi будiвельно-монтажних робiт по главах 8-9, тис.грн.  -   0
П42 Загальновиробничi витрати у вартостi монтажних робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   127,997
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-год.  -   24,18682
П731 Витрати труда в прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах (П98) глави 9, тис.люд.-год.  -   20,393
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.-год.  -   22,253
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за пiдсумком глав 1-8,  тис.люд.-год.  -   22,94285
П755 Витрати труда в 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.  -   1,86
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   18,881
П46 Витрати труда робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   8,402
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис.люд.-год.  -   1,512
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис.люд.-год.  -   0
П33 Витрати труда робiтникiв пiдрядника, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi б.м.р. по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   1,512
П47 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслугов. машин, у вартостi монтажних робiт по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-год.  -   0,672
П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис.люд.-год.  -   0
П56 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслугов. машин, по гл. 8-9 у вартостi будiвельно-монтажних робiт, тис.люд.-год.  -   0
П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах буд.-монт. робiт по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-год.  -   1,86
П48 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у монт. роботах по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-год.  -   0,733
П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис.люд.-год.  -   0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис.люд.-год.  -   0,68985
П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис.люд.-год.  -   1,01965
П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у лiтнiй перiод, тис.люд.-год.  -   0,22432
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СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд.-год.  -   0
П11Л Трудовитрати, що заданi в рештi iнших будiвельних i монтажних роботах, тис.люд.-год.  -   0
П10А Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: землянi роботи, тис.люд.-год.  -   0,169
П10Б Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: фундаменти стрiчковi, тис.люд.-год.  -   0,701
П10В Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: фундаменти пальовi, тис.люд.-год.  -   0
П10Т Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: загальнобудiвельнi роботи (крiм оздоблювальних), тис.люд.-год.  -   14,971
П10Д Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: оздоблювальнi роботи (крiм робiт з облицювання), тис.люд.-год.  -   0,598
П10Е Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: роботи з облицювання природними матерiалами, тис.люд.-год.  -   0
П10И Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: внутрiшнi сантехнiчнi роботи, тис.люд.-год.  -   0
П10К Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: електроосвiтлення будiвель i електромонтажнi роботи, тис.люд.-год.  -   0
П10Л Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж лiфтiв, тис.люд.-год.  -   0
П10М Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчного та iншого устаткування, тис.люд.-год.  -   0
П10П Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис.люд.-год.  -   0
П10Р Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: вентиляцiя та кондицiонування повiтря, тис.люд.-год.  -   0
П10С Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: реставрацiйно-вiдновлювальнi роботи, тис.люд.-год.  -   0
П10Ш Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: електромонтажнi та слабкострумовi р-ти промпiдприємств, тис.люд.-год.  -   0
П10Ж Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: електромонтажнi роботи на складних будiвлях, 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
П31М Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у монтажних 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.  -   0,001
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  -   3,5
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд  -   4,5
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, %  -   3,1
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, %  -   0,81
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризику, %  -   2
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, тис. грн.  -   187,749
П301 Пiдсумок графи 10 таблицi розрахунку загальновиробничих витрат, тис. грн.  -   180,693
П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис. грн.  -   4,875
П303 Внесок до Пенсiйного фонду вiд допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, тис. грн.  -   2,181
П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис. грн.  -   45,23
П305 Додатковий податковий збiр для вiдрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсiйне страхування,

пов'язаний з доставкою та виплатою пiльгової пенсiї, тис. грн.  -   0


