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 Форма №5

[назва організації, що затверджує]

Затверджено

__________________________

(посада, ПІБ)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 998,142 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

 

[посилання на документ про затвердження]

"___"  ________________________________  20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №___________

Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 8 червня 2018

№ п/п

Кошторисна вартість, тис.грн.

будівельних робіт інших витрат загальна вартість

1 2 3 4 5 6 7
Глава 2. Об'єкти основного призначення

1 2-1 Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці 794.642 - - 794.642
Разом по главі 2 794.642 - - 794.642

Разом по главах 1-7 794.642 - - 794.642
Разом по главах 1-8 794.642 - - 794.642
Разом по главах 1-9 794.642 - - 794.642

Глава 10. Утримання служби замовника

2 10-1Р - - 14.86 14.86

Разом по главі 10 - - 14.86 14.86
Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд

3 12-1Р Вартість проектних робіт - - 1.08 1.08

4 12-2вР - - 1.206 1.206

Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об`єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт та витрат устаткування, 

меблів, інвентарю

Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення 
технiчного нагляду)

Вартість експертизи проектної документації (з 10.06.2017)
(Експертиза кошторисноі частини проекта будівництва,    Об'єктів будівництва, 
що за класом наслідків (відповідальності) належать до незначних наслідків 
(СС1))
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1 2 3 4 5 6 7
5 12-3Р Кошти на здійснення авторського нагляду - - 2.7 2.7

Разом по главі 12 - - 4.986 4.986
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1 2 3 4 5 6 7
Разом по главах 1-12 794.642 - 19.846 814.488

6 13-1аР Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) 11.897 - - 11.897

7 13-2аР - - 5.4 5.4

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) 806.539 - 25.246 831.785
Разом 806.539 - 25.246 831.785

Податок на додану вартість - - 166.357 166.357
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 806.539 - 191.603 998.142

Керівник проектної організації 

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекта
(Головний архітектор проекта) [підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _______________________

(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій 
(загальний розрахунок по будові)
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