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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Нове будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки  в с.Гора, 
Бориспільського району, Київської області 

  
    

Будівництво розташоване на території ........................... області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;   

 - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;   

 - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

 - Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів  ДСТУ Б Д.2.7-1:2012;   

 - Перевезення грунту і сміття;   

 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;   

 - Устаткування і матеріали;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

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

2,50 % 

2. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 16,10 грн./люд.-г 
3. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,60 грн./люд.-г 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 47,6842   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 43,388   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 2863,7   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi 
робочого часу 166,83 люд.-г та розрядi робiт 3,8) 

9954,78   грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

33364,645   тис.грн. 

  гiрничi роботи - 28,748   тис.грн. 
  будiвельнi роботи - 20499,465   тис.грн. 
  вартiсть устаткування - 6508,309   тис.грн. 
  iншi витрати - 1105,432   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 5222,691   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:    Бєлов О.Ю. Перевірив:    Бєлов О.Ю. 

 


