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Догоьiр пiдрrrу аu,0
п
а-

л ЗD9
L torь &зЦ_zоtl р.

Упр.ьл!наr rхтло!о-l{ом),irrыiоr. поGподrрствr r. будl!нх(т.. П!ч.рGькоТ р.ftонноТ ! irirri KncDI !.рпвяоt
&.rlfiicrp.цIb llа].аI{. ! поllrльUlоху {ЗАМОВНИК!, в особi шчмgнихs Еiддiлу х!лhаJъноm бу!iвннцt0. мазrтi дFгсхд
Irор! чr, цо дiс яв пйстаri Наi.зу, ! однiсi сrýроtrц т! ТОВМИСтво з оБмЕжЕною ВIДПОВШАЛЬШСТЮ {БК КИIВ.
М-БУДr, ;азвднrt , лод!rьшол.у (пlДядникr. ! особi дхр.rгор, москоsйчr Biтsлil олсrciйовкчц rr8я .tia н! лйсгrli
СtrQ/гу. ,qr}mi cmРoнx, (}iадrri: разох - .СТОРОНИ,, оrрс!о ioжHr - (СТОЮМD) ук,пgJtи ц.П доfовiр (tlдд!лi - Дого!iD)
про н!л]пшс:

1.IIPE щIET договору

1,1. Зз доmворох rПJIРЯДIИК зобо!'г]усгьсr fft csi' рнзl{х Tl вхrснимя сиrЕхи (вiдповlд!о до еоллорисяоt докумс}гг!цiТ)
.йrоваItl кtпhмьtt.* р.i.оrrг сtодо.Ut шtтrх у лiд'IJдtх ,(l.тломrо булхllку ti .дресоюi .ул. А.Бдрб!о.., $,Д у
П.ч!рс!коrrу p!fioxl мiсг. кх€D, Gfii по тtrgry - Робоrх), l ЗДМОВНИК зобо!;rзуеtй rrааяrl ПIдгядгiиковгаьr;
рбh, пФqдsтя заrв.9дхi,{у хоrхfорrсну локухaюrцi,q прхЯмтt a9кi{ч.нl робоtх.rа оплirЕt ý(
1_2, Оплsтr _робh rдjйсюо€гься !a рФqцок Kolrлi' бюлrgry, лсрсдббчaнж в рсдrкцii рооItоря,Iхеннх !икон!!qоrо оргO{у
кнЬькот Hicrrot рqдя (Kdвcb"oi r.|сы(оJ дq)хпвяот !д],.iяiсгр!чiТ) !iд 06.01.20l? :tr-3 fiр лрогрму схояомiчвЬm 

-l

соцlrльноm розЕtfгку r.. Кrcъs 8s 20l7 pito, {зl зхiя&чи).
l.]. Псрслii тs обсrгfl робiт вIв!цчаогъся lоrmорисом.
1,4. зsховя'li дслсгrе Пiдрrдни*у ло!rlоstж.нн' , чдсrяяi прв.д.'{нr т, ом!тн експсрт|Фи romтopttcнoi доiум.Егдril з
лодrлВшяrl вИш&од).ваянiм цях Iоштiв.

,. влrrlсть PoBlT

2. l . Вrггigт! рбh sязriчаеt!.я за доmвiрrlою цiноlо. !иlнrч.ною у t 76 56080 (сто сlмд.сят |,t icrb тхся ч п'iтсот ш iстд.сrт
тrь.пь t0 юп.) грн., r Tory чкJti МВ у cyмi 29 a2680 Иlrдцятt д.s'гь тнсяч чотнрясrt д.rдчять lrlifтb грхв.нь t1)
копJ.

i.tiючих ДСТУ, ДБН

-i,\ О,,пlк

йчхi*

3- строк виконлвня роБг
З.l, ПuРЯДНИК ЗОбОВ'rЗУСЬСr вихонвт}l робсrr прогrmм 2017 року зrйхо з KLlrcrцФrlrlll Ф!фiкоii викоfirяяs робiт (вза пчФ{нaя rirbxocli прsлiвнихiв на o6'trTi), $ю с аого нсsiд.смlФlо часгttlою (Додаmк l), ;.--+
З.2. Дптоtо з!хiнч.яя, Робiт е дага Тх прнЯя.гrr ЗАМОВl{ИКОМ (датs пiдпrсаянr Аку лрийман}ý виконалих Робiт),
3.з. вххонtяttr Робiт мохе бутr,t зsriвчсно дострювq тiльtи за письмовою зюдою зАlиовникА_
3.4. лСтрпr rяюнаяня Робh моý.Б бут8 зяiфaвi t Еh.ссfiяlм вИпоOЬяях змiн у Договiр , рsзi:

J.4,1. Вявйхясшr обсtавин tlепФaборrlоТсялх.

_ З,i1.2- Н.СsО€ЧrЕ}Ф!О НеДхОдаснrr' нa p$a}rox ЗАМОВНИКА бюдхстяих .оtlrгi, за договорм, н.своёlsснa яадалм
будiO.Jьноm маДдsяч'rхr (фроl.ту робiт), про.rтяоТ доrрrоп!цii mчю.

].4.З. Вяс..ня.r зн ili до opoer-Tboт доку,.екгацil
3,1.1. дii трстit осlб, що Уlсr.о*пиrлюютъ налс*нс !хiонаняt Робiт. ra !пяrr.ом вилsдхi!, коля цiдiI зрlовлснi rеlсtкямн

вЬ IШДЯДЕИКА обсгвsях.яя,
3,4.5. BtHxxHcxHr iншхх обcгавrн, цо мох)ть aФl{Ф.гr н! сrроiв arroнaнfir робiт.

3.5. здмовник мохе прй!йsтrr рit$снfi, про упоOiльrlarlнt TtMпi! !нхонtнйя Робil Тх зlпиненнr або лрfiскорспнl ! внссaннrм
.i!ловi.цнЕ, rxiн у Договi!.

a. умови викондвlIя роБtт

4.1. Орtаяiзаri, 8хюt]iл,r: poбiт по!иfiнв вiдповiдsтr прсrгяо-тr](пологiчфiя докумсЕmчil сiлпл iзмiсг,Koi вfiзнsчасться
норхЕtн.rоо.il докух€l.rаяи Tr Дого!орох.
4,2. ПuРЯДНИК ЗабсЗП.чу. в paзi ясобхiдносri ýхорояу (оrDролх.liфя, освiтлсняя, тоцо) об'кry rиконахн, робiт, д т!Iож
xoxriиiicrr досгуrtу до хюm з^мовникА iншях пйрr.qня*is, субпiдрrдннii!, :rrлуч.них до iикон!ннл робh. 1гiдно зylioшxt Доmвояlу до пр.rrнr-Iт, iахiнчснrх Po6iT ЗАМОВНИКОМ.
4.3. ?обоfl I r.aтtpiмbнi та т.хнiчяi Ёсурс$, цо sххорrсlовуlотьс, для ix аr.,(он&ляя, пошlllвi вИловИmи B0pxпllвtlo-
ftавiч км доrумсirrаl,i (ДýН, ДСТУ, СНfiП, ГОСТ, ТУ, тоцо), iHшtBM нормsгrt}lrиl. доý/мсl{г {, прaктtliЛ доrум;атrцiТ Tn
Доrоrору,
4,4, Маг!рis,ltъ}.о-тt*нiчн9зsбФпечснм Робiт ло*ладкьс, нд пlдРядникд.

Вsртiсrь робiт псrц от},aчвян, Еrсяоrýl скспaрпоi

2.4,

2.5. ДодЕrrcвi вl{rрgпr }в
пlдряд{иком.

ви(ояанм Dобiт, пов'rзiнi i] зросганням цiн вв рес}?си пiсля зsзяачсяоТ



'1.5, Аrтri лрю(оваяlо( Flo6iт схлцд сгr.| прсдстrlrr}l|оJt ll пIдрядвикД Tr суб'скr т.}хiчноm нrrлядr, пiслх пряЯ rft,
|}О,|]Е r,сбп tло r ло.лальФоху буд.тr прпо.sнi iнцями робспми.
] i |Ф!ш жлуч 

''xotirt'l.i робh mrr!ддсгъс, на ПlДРrИНИКА,

ffij#*ffiffi;, ;Ж;i.::lTP.'- РОбh | м!тrрirльнях рссуф!_усвяо&lсннм вяuо.!,,{ зАмовник
4.s, п," ";л-й;:-;;й ffii ;ffi;:,Тi;flТ";"* Нff.J#tr;]ь*и"о оо о,о"оiйi-" " -'

"."1}j;lЖ#1**српои 
вiлпоrйнй гооl; i ;й;.;;--;й';J;;:;;; 

"""","*. , тому чяслi ь ]rл}ч.ннt!
1'8'2' Учrтi l слспсрrпвах (пеD'вi'Е uхпрбуlsltял) вЬлоriдпосгi робiт i мsтерlаън}о( ttэсурсi. усгrrrоrлсяю( вяrогiлl.,,_lr*Jrн":trtrж i,"'й*it у hФяднйй;й;;;fiЫ"i;:1ilвi& сергнфirптi!, па.поF.it, mщо)
1,t,.., п,Ёilрrr rедэrrм доr<уrсrгаrril про rн,ФнOrн' Доrо.о9у т, виrонаян' п]дРяДlиком .x.imr i ,,рrплсiв,упоlноrфrсrufi ftрхrанНХ oDrrнir стфп$r) rrog1| 

""*о"""r* 
рЬ;, i-"'r*pi-;;;-;;".

*Ы:frЁffi:Ы*#:жffi ffififr "r:1,1;;;;ъi;f;#ifr&п"* 
пр''ftма€ рlr!сякл про ycy'cK'l,

1л'л0_1914Чк * 
'н'ральняi 

лФшниI, в рвl 
"*робяхчоi 

нйii.оrосri письмоsо лоmджу. ь здмовником пrгалн,;bfiЖ""frJTЖ;"УJ субпьрцriжЬ,_iтри.цсоvi;;;;;;й;;;"" 
уrладдютlс, та ви*оll)4огьсr r

осфу".у"*,о" 
"-. й;;;;:'- '" ЛОrЭВОРУ, ]^МОВНИК rrОХЗ вЬчовкти у такоху поmдхспfli , n*.bro""n

ilitr#Ж:ffihжi1']ffffu вопье'oняii, fiерсд зАмовником i влступас лФсд яим як гi.срrльння

5,порядок оIUlлти роБп
5'l' зАмовник проsо}Фrъ розр'хrЦоr '! .fiхон!лi Р(бот8 Hl пlдстr.i cT,,l9 БюФifгfiого код.к.у y*ptlиx по MiDi::1Yуч бю.аfqтяrх_ttоtllтiв нs PalyHoI ЗАмовникi 

"" "и-,ii"ййr, ""#виmнi,',( пiдр,днtý рбiт (ппоюi'форуя шхв-zЕ-д""и,"i'"; йЁ;;жiЁ:;};:Ь'"'iН#ъН;
*ý;'Jfr;lfiТ#:"";:ffi*тр.р111;*""ло.,,,.",;;";i;,-;"-й"_Бl,!лючснtцмiоlлтi! апокрк,tr
65нrl".tкйхднi!tд,чоrряй*;;ПБЬffiflХН-ф"ТН3fiН#"1ffiХ-.i?,1l"JfilЭ'Ь"."П"".iЙ"р",-5"'iб
5.2. пIдряJI}п,тк в.дас здмовняку дrr прнлr.rнxr ";;";;;Ъ;;;;;;i (тялоюr фр!l N кь2в), t'"t?жУ ч1." тюr рбочж лi!, м. Hc'"b"i.u" н -й"i"i"",ii.t;; *'
J,J,l,pя а!ь{орозрiхуЁшх за Bиto}Фrri Dоботи, 

^хгдк 
пр"Я""*" **о*rй пйрi-онж робiт (типоаоТ фрi{н N КЬ2в) лýmчнiЁff*Жl"fiЖ,"ТififfiН;_" МС*rХ цiц_чlо on-".,. pHo,ii. пift-снrr !шпоsiдннмн доrуч.ятr,{и

: :: .l_"_Ti il;;;;.*;жlйi,;"}-ri i'}i:ffiНjl#ffirЖЕIН"trЯ.Ё*]-. -*""-.iЖ*:ffiffiНf ""#ffЬlУ:*' 
ПIДrЯ]ИИКОм "Йлi,;БЫiьj." -""*"п pu*y"o*,

оудOнrцтDi (кЁ2ц кьзr, ,о'*ьllих роdп rд;ас'{юiотьсr н! писrвsi фрrr п€рвrннп Ьiкоrих доltунсктiв у

i;Ъ?#f",l-*}#Т}lЪ"flТ#'" н! лИсгшi с*л!дсних ним Tr пиписаяж пIдр_ядником докум.кti! лрзАмовникА. лроOоJrrгrсr ЗАМОВНИКОМ tЬ бсзпосср.дньо ПlДЯДНИкОЙ-.i".оjr"-*fi
5,7. вйловiдяо до посгsнов8 к!бiнсrу Mjfiicтls Уrрirяfi ,й 2з.о4.14 р .чl 17 заr,iовннх п.р€р!л,ову€ Пйрrдяяrу попсосдяlо

Щ#, fifrЖ;У;:;JJ!нrй' *i, ,_р"."й] iй fi;;;;iЪЁ".,i ьuп.,,.й ;;й;;;ffi
5,& Пйрrдних ]обов.rr}Еьсt ве пhнiчrс l.rп.рqдллsш. , j! ,rlсlц, з !ом,},ry оТfiм!нrц осредпл!тЯ хадsтв arги .ихонaнхх рбiт н' суму

6.]Iрлвл тл оБоЕязки сторlн
6.1ЗАМОВННК Hrc пр.!о:

6.1,1, 3лiй9ярlд7х у буд5.rrкЯ чес, н. ,тручаrочllсь у гttсподiрсьry дiшь8iсrь ПtДРЯД}МКл (субоi!рrднях!), тtхнiчнl{пзд ходоц iriсгю, вэртiсгrо тl обсrйи 
""й; Р;;:';;;;Н1ДОrухсrпх 

'а 
Догэ!орох ПIдядниiиl' ГWlll 

'ИМТаТfi ?а ОФИМ}ЪаТя lcj всобхiдяi пому
6,1,2,Внос."ти rмiни до просrгно-lоцrrор-ясfiот,tоrуraктачil до почЕгr} рбiт sбо пiд ча. ii вихон!ннt ,! }тоsк чrоЁЖНffi ЖЖ,.:'"'Н 

!ХiНrдц з! дrртiстФ яс п.рсrищ),,о,,ь ro iiiйнJi;"" д"-*ру i нс ]Mi'lo,o'r хФlrrфу

.**'#iЖffiНffЖЖ":К*Н".fi*о ". oo,no*", роооо" sбо шrонус ft нsстьtи ло!i,ьно, цо

*" """;'#j;iЖЁhЖlТJНr, 
ясдолiхir у рсlуrrянл сгроi, lrшо п]дряд{ик ,йступ,,в ви умоD доmаору,

т paxy"ot lьловlд"ого з;;;;й#;Т;]* r РОбОПr J ВiДlЛIОД)БrЯНrм Фrгriц заrдаяп ЙliоЪ-Й;Ы;;;;:;;
6.1,5. прюrбчЕrв rпдядпдовt 

"ri;ffiяfiй ",жfrtg"ffiн#Ё"##r:н,i,.,"н ;1"ffi}tr JЖffilri:*, :",,i]:fi;

^*.Iжт##*жft 
.;ý''Jffi ;ffi ]#; ТН.Н ý 

,'|i""iЖY,ЖЪЖН ;;";;;
6.1.7. Прсд'tвJrгг'l субfi Ирrднхв, внr.ол

rctr.р!льнхir пцрrдйнrоr., '' *!'l]аЯi ! ПОРУluСНН.l{ ДОrDворis, ухлsд€яlr( lol.xxн з яих r пирядвяюм rK
6,1.8. У будьrвI сOс .то a.ijяч.sнt .л

"*чllЧтIg-у*;;"iЙli;;";:ffij]ЪffiffIlТffir;: Д"говору. офrатяsши пl.ряднику sflкоfir'у
. o.1.y. rозlрват, Доювiр Tr вiдшюлуitп;.,",,*,--i*"i"fi"'Ё.;,iй;iЖ;:Ъ}ilý,i#i:,*Т;:"';";ffжiн_.3",;н,lт#'ц;r*-.



_,__л_';]:.'_0,_РЫ:"* sИ ЛРВlН'ТГr РОбiТ у рýзi slиьlспя, }iсдолii! , яxi вик]tючаrогъ хожлвЕiсть rихорrсrrян, робiтвlдпоlцяо до хстц !лlвrч.ноI у пDосtтпiЛ доrууGrпrцii.ао Доrовору. i tlc 
"o*y"i'liyв yq""*i пrдрядниiiбЙЙ.rр.Йi,особо.q rбо вr,{д.атх !иповйноm звихсrrнr цiнrr д".*ру ;;;;:;;;;i;;it;] "'

6.1,l L.Iдцiю.tr, ш.с.Ек: шiн у доmriр, rймйi-Ь;i'п;;;;Ur.rrrr*"'идJкодувrян, збитхiв з! н.,sностi iсготнихпору,!оъ ПlДРЯДIИКОМ ухов Доmiору;

"*.:"ll';i.Tffi ЖffitrJrTT""-" cy'y, rло лiJлхга. оrцsгi у pari !и,!л.вн.r нсдiдлоsiд{ост| робiт,
лЬчяru._чLr,розdяоii;;й;;;;;.;Шfi''fi;ТJХi#"_rfflТН:"*.'л!ноm ]астосувiлн, ,о*р,,"""* 

"Ър*,o.r.rJ. вrýlпг!ти .(длюдБ.лм задд!яж яoty,6lfгri!, зумовл.яlоa порl,чlс"*"п (HcarxoнrнHrl. qи н.нsлarол{t!кюяrлш{) Дого!ору. iвло ло*оlr яс псрсдбдчсяо iншс-
6,1,l1. зАмоВник пюr х.. |ячrl прФa, пaрадйчспi доmiором, тs 9Jfi!fiи ýIонолдrства-

бl.зАмоВlIнк шбоа'rIяяr:

:"r"l,jffi*trЖDt{l чш BllюH.дtlt Робh о6..rr ra 8собхiму п!юсхтяо_Iоllлорtiсху доýа.скt цiц rц €
6 2,2. Спркrв ПulРПt}ЙКУ v r'limинИ Р96; у ;упбдrвц_. обсrli та ь порrдrу. всг!яо.лсдоц/ Дрго!ором:6.2J, З!ЬпGчl.тн проraдсhl, tсхrrЁJuду ]! sххоя!ляtв Робiт:
o'Z'''I|Pя!H'T'. робоrц rиюяrяi IIUРяJIННКоМ 

"'!лоiiдно до до.оiору, огrцr.лх Ix i в разi ,иrвлсянi допущенrq у ообсгiы.OсDm,i tц ухо. До!ýвору !6о iншкх ясдолiris неоl"о э*r"r" ор ""r.iriЁяййЪвl,92,:, нспл,iо поrйохп; пtДяJIнихА, rrчrо лiсля лряянrгтr Ьоба йfrоjiй 
"i,i}.mi нсдодjх,{, ili нс t|ог- ой 

"-*"-Jli_'p_"_1";Ji',i"iii,b; т'й,'iНlЬiТ,il:;ýННlТ;il.,,Ж;:rф*
уй.всн0 лрпоЕ.яi Пl.ФЯДIИКОМ (субпИрrдяиIо{I трfiъOо особоФ.
o,Z.o. UплЕгrrп. aяrоя!яi Робоtх !Ьпо!iдно до До.оюрi;
o.f./. (.лл!тптх Hcycтolty. !iд|лsодчвдrя зСяrrоr та мЬршьяу щrоду r рsзi нa Bкloillнчl sбо 

'iсналсхно.о 
rя.oнarl|{l нихr*,'*,:Д:::ry", rrщо riH.ic доrсдq цо пор1,,чсв*r Доmвору Й."о 

". 
i iiоБ*,";0,Z.6. у lвэl мtrлс,{я, Blo. в.лоriЁ. (,ab.rTi!) протrrоr тараr+гiаяЙ'сr7оrif пйi-" n.-, роь"* ,Hi, по!йомкrх про цс

аЖНР 
i шлрсrгн norý -i ,Ь,до", rlдmьiдноm 

",rу "й ";;;'ibKB ус),нснл, .лrвл.нп ясдолldr

63. ПlДЯ,IЕIИК rlrc пр..о:
6.3,1. Змучrгх зr лqсrйоrою ,mrо,о ЗМОВникд до вяlон!яня Доrоsору трегiх осiб (сублЬрrдниJв), зпляцJаючясь!Ьпоiiдпльяях пФед ЗДМОВНИКОМ aa pGlyJБTsT РобЬ;
o,J.z. Jупrпгт рбогrr у раti певtirоналш З^МО_вНиком cDoix iобо!'rзань п Договором, цо прl€всло до усIледхсннt !6одо_ х.мохлиrостi л[юi!дс{нr ПIДЯДНИКОМ Робhi
б,з.3, вшrгrт rи здмоВникд пiдвяOjсняt цiн, Доmвору y_Pari iсгсгfiого зросплнi mcrr уrлддаянI До.Dвору цiш нsрссt?сшhпоalлrлrнiсть t. забGзпсч.tl8t якlý{' no-aoc* Bi irlдрядrик.с,-"-;;; ,rll 

". --угх, шо rцдлiJпся лому

ii^idfiЖbrffi#;,i'#';l""Ж;-:X":l";h"#;;,"* 
бсзоп',mно виюватя робот,. заtоýо ] .iдlлх(цуЕа..iм

о.r.r. вlшоlrfгнсъ tlд ДоIьвору i вкмдгатя вiдrлКо-д)ъаяхt збrrаis у разi BrrecaнH, до lФоgстно-коШТОрясНоI доDмarгsцil змifi,шо потрсбуоlъ r8!Фtrs}lн, додатхоrrq робh, .!ргtсtь rxнx псрaЕищус I0 siдсоткiв цii{' ДоrDвору.
6.a. пцРядних !обо.'r хrп:
6.4.1. Одaр*!п{ rcflxoмo{i !{цоводшсгЕоп

*;*".gffi ТНжжii,ffi нжнili'"Жж?}t,Ifi ;trjiilЁ.ЁHl],ii] 
"..s.ffi:i:ffi riffi .Hfr

ffiЗО''"ПО""'П ""'''""Лt 
РОбk Т|ДХО З дiючямй i УФsiяi fiормат}Фlо-tсхЕiчнвillr дохумсвт!яи цБн, дсту. сяяп, ту.

6.4,a. gкорtrсю!уlrти r.!тt9iUп. tгiдяо з зstшfй
с l s д.рj*йi *'iБ";";;Ё;"Ё:ХfrЁОЮ rРО'rТ'iО-хоur]орисною дох}т.trrsцiооi

;"xi;"ffiТЖ'#,УёflУý"НХ.:_Т:_Ч:j..ЛlОТНЛОrскнi з!ход,rr ),хоsх рсsиr,у на об,скгi вихонtцх, робiт т!

н:т::ж-:*ý-ж.ý*{н:тfi ж"#р;,{Ч"*ж,,#jн"нffi н"#ilчtнсгрухr3Iу:
С4.?. З.dtся,о.rtв схспсрпrу пс9.riрrу, Dхлробуrsян, робiт, хsЕрiаriц rонстDуrлii;fi:жiiЁ#*trйьЪЪ"..l"*ь уlrовйк;;й;;;:;;,#:"rН::l усг!iтD,цлп, тоФо, trl

*:уу "---*-"йЁ'й#tТ#,'НЖ"*Р,:}'#Х"JlХ,Нlr#рjол.р*вяuйоmвказiвоrстосо.но!!Фоrл lrurЯХ oclcтlaШ. Пкi мохль виклиrsrн Trxy

;;i|l,ffiffi:trJ""Ж3.ТЖН;'frЗmмДl 
ЗАМОВНИК^ про.rгно-rоцпорнсноIдокучспддli(прш.iрниriц

3:i.itffi,l'-}?hН#*lffi,if*l'jТ_l:у"'"*о"**"упор.о*у,окум.l,пвлровихон&{хtдоrýюrу;

trЁ"fi Щ#,;:ffi жffiffi,#ff 1Н#iЖТfi fl #н rн*нi]lН;t, *
o,a.tJ. l llдр,lдiв. эобо.'rз!яхл liФrrодчls
rлт,]..:!:у.*фi.й;d;Jff-Ж;Ё}.rt 

cYMi !НЯ!"*нОrо rо}проя,о|очицп орплали ]".ищсиц обсtгi. т.
9.ч.l.. |ll90рху!зтr| зАмовниtи . vcbмж*жjъ#;ffi#ffi.:цý#;ffi#* зобоr',:lадб зr договором! обстiдинх, що

юrпроrо зr .rro,-rxr" Робт' 
' '**'- ,or0, шi н'обхiднi iнФорrяацiю тr дохуra}tтri длl ,.аircHcKH, тсхяiчюr. fiаaлд./ т,

r#;:ýiТЖ#iilж,ffi 
, ffi:"[#Ё;:fi ,,ffi ;Yrн-""fr ;.жfiil,yffi f Hi,,.ж"J



нtrýfi*,fi".нff#"Ji-лr. усюm бp.rrriiнom сФоку Tr об'Еtг rвю ш'8, Робh, пЙromвлсниП до ехсплу!тщiТ, s

ýlНffi}Ж,.rЖr"''Рjб..Р!ЛМ 
Т' М!Ь ачtrt' з об'.кт! будiвtllllпs! пiд {rс р.rовсФухцiт. будiЕсльнrх, чоrге(к,.х,

6.4,1& Пiслr ]trсрцr.lilц Робiт i rшчi об'оФ Bшoнorня, PбiT r а.смуатrлiю. проrrmф l0 днi! звiльнгrн о6'€rr вяIояsrrяJrРобiт i прп,tсrлу до Krom тGр{rорiю вй Te,.Hirb H".pi-i., ..-*Ь" ib i""iЙ"i .пЙ пр"*i*""..оцо та очисгn'r' п вй
6,4,19, сплsпл'' rcусrоqху, ,iдшходvвпfi !6,rTxh та !орiльпу о,Iоду в разi нaаиконавня або rснмехяоm яхrонв,.н! tl|llзобов'rtшФ я Доm!ороц rхцо BiB вjдоведq цо порушснвя Доaовору сгаrос, rc з поrо виrlл:б,,1,2О IIЦРЛШ{К г,ракгу€ лrlсть *i*ly,.о1i: r;Й""l1* ,.ll,.ря*JЙ "#"*"n* 

no.o,*nвo, DпнвqенФl упрос"'ril !оlф,спацiт, Tr мо*лuвlстъ н.rcпrуrтацii прmlmм гrраяпяяй'ороку] пЪ-*" .о*- , c}.rrl .9r!л.ногор/тоiуцglгtr"." ,авиulсняr обс!гiе т! !зртýстi липоп*п" робЬ.E4'l l 
' Jдоiзп'чкгп ьрДrгiйнял ctDor 

'тmмiп) 
ararlr)rЕт!цiт об'еrг; !и кокsляI Рсбiт Birrпoeb*o до доmaору т. Jахонода!ýг!q6,,lэ2. в_хю'}вlгfi я!лс,Флlч *n,o" й;'"оЬ"'"зая;, 

"йЬ";] /Й;Й;;;;;;Ь-,6,4,23, пФцяfir юбо,',Фftьсt прн сиконаяrd рбiт уrласти ,-";;;; ы;й:*уь!чсч об'.rгу н! вiдЕlход)фднн,коlгпв ]t спо*'.гi посJl)тп з водоIюстiч!кн' Ti .лaкrрGн.ргi|о, прх шдчi аrгу вltюнаяих робiт Форr.н 
'6 

кБ-2в включftr
ffi#trЖТ;Н,Т_']'Х'tРОСНФгiю тs юдоло"."*"**+ ,.*о" ,оо"й" йй"i 

";.,i 
ь*ьБйii""ъ;;;;

?. IРПймАнвя тл пЕрЕдл.lл виковдних юБп|
7.1. Пср.,длчt та прfih{.ян, ifirо}аню( Робi, здjлсиосгьс, сторхаяи ]n Дrгоr. пряДr.аннt rиiонаfifi лшряднхх !обh (тrпоtоiФории xr кь2s) т! доriдiоlо про iпDтiсtъ srrlо'днl,х pociT тt'вrгрrrи 1типЬаоifiiriЁкв.з, 

"р-"*м п.rтп робочкх днiв зтт.Jз_i::И"Y.j*_З.lУ9ЭНИКА лро гоmsяiсrь лр.rхgтr пФрrду до лрlП"i"i", 
' - .

fiilHffi":frl}I'#-:ffffЖ; т"",", тх.зАмовнйкбм "i.й;;;* аrтом пряйм!''я! викон.н}й poбi' т,

"р*-*--"*" ilсjЁiн, ;;;#J",; jfr'"ъ-lът,x:;i":iыщЦНi 
ff.]"]:fi:lж",".;;;riffзн:t;до зilдоноjrв(т.€- Дкr пряДмдня, виконднк,i робiт пi!лясуftL.r ЗДМОВНkКОЙ тiльiх пiсл, лоmдх.нн! тд лiдлнсц{8,ОРГ Дlддоо, trв rдiйснIос тЕхяisянп Krrrrп ъ вхr(онлмм рЬбiт Tr r.rrчi rяr"Б*iriЙ.*rl.

],3,mдядrик зоьr'rпяиi псрсдsтt{ зАмовниковr p.i--r, Ёir"'-"i'''lJй?J'"qоо""чiо lдодо сtсм,uтацii,ф
:lТýjfr'#Нý":rfi?ДОrОЕорУ, ! To..y чнслi ,."i" С. *Й i"фl"-.,i;;-;;,.-,", рсзупьтату робiт дл, чiлсп,

Е. ГДРЛЕГЙШ СТЮКИ ЯКОСТI ЗЛКIПЧЕНИХ ЮБП.
E.I: Р.-оботr, мФв!лl ПДЯДНИКОЦ ш. iйiюэИrти но!t rsrflвно-технiчним доrчм.rmpsi Ix вйсrтносгi ,бо нспо"*,'. - "оЬ,о. о,о,""""я," Ь;;; ;;'р6;;ffi'd;ilffНil". СНrrП, ТУ. ГОСТ). l l
}?ffЁ"ъЁff" '* rцпоЕiд'п lKocTi llФ',а"свir у договорi а l"i.й-,iiJi'ii"""",o .."*ятьс!, нs rоi{с}п псрцsя,ц
Е,З, ПIД'ДД{ИК гарвr.тус rricb зrrifiч.нkх Робiт прсгrго1,1 г!рfi{riляого броiу;
1.1. Tr::: r:y ry*.too( Робh поLLLярюсrьсr на s.., !цо сгаяоЕliь рсзультtт Робiтlб.., 1.1Ф€оlг mрФrгiЛfiоm строку яlФсгi эiхiнч.нftt Робiт no**"."i, i'"""iЁ'._
;fl"ffitrfi"i;iihi*,g7=1.::.::lрi,ь'iйй'JЬ'и,-,i]:i:;j:.il"Т!!Нl';Ж":ifi **"-
а,z. пiшiriiiЙ-Й"ji""i;-.;;Нffi"Н::Ё#ff"Ж;,нfi!,тпФrо-тЕхнiчяяхjорY{дБн)i

*lff,ffi ;lT*"яl;уж ;й, сй,h. ту. iйi,ii,";;;;fi;";#fl ,:*ff Жif :"Ёfi Jtr;
t,8, гар",iгifiя,' сrрох продо.жусrtс, lla. ч!с,. лr,аrlгоlt rrого захiкчснi робоги тs об.скг в..lоя!хн, рбiт 8€ ногли.rсfurуагу.аfiсt .}t!слИоr яедолiхiц ], tri ,iдю"ir* ПrДЯЯДНЙi, 

---'-
t,9, п.ЦРядНик .i.Oловиаt х liедоritн исФrгr), abrMcHi у лсхrх гараrтiАногý с-тDоtЕ

ilfi ,i,Ё;-'Н}",:yffi ffiжНffirffiр"Ёlхнig*н";##}iГ#_ff"*g"н" rарlrпiпнж c.,"lir

9. рш}t]ки в!fiидкового знищвппя лБо пошкоджвнпя роБlт тА tx сгрлхувлння.

Ыfi"ЁН:;Ж?li:Н"*1l,..одхеннr Робiт до ix Фияfitгтt зАмовникоf,l rr об,.rгr Il пкхочшФu trcccе2.-пфяffiьЁ'ff",l;"J";;;#;**"""I ОбСttЕИя, що прrмо rsл.ха,и ,iд зАмовникдi
лоfiршсв}u ,lосгl робiц ЯrОРЯСТlЯВ' ЯiДаЯОm ЯИМ МаТСРiаЛУ ИСГrrar, IОнсrруlч;П1 аЬ усгtrхуаанм о<з
9,З. СГОРОКИ эоЬ.'паяi !l*я!sгх необiшхпх rаходii дм llсдоп)ацснfir вяпадхо!оm зlоб'dгаН lrffotiд{Hli .О ЗННЦСНХt rЬ лошrодхсннr робh чя
9,4. У pGi !яп!дФ.оrо пошкод,rсflв, Робiт r

'lсг.]лно 
ловйiтtl про цс здмовникл 

Ю r'СРСД!ЧilХ ЗДМОВНИКУ ЧК Об'€r'а ir .иконанrrr, ПIДРЯДник Фбов,,"элял
лоmвороr(; r 

'JШHxr'|r 
СЯЛ'МХ УСУНУП' rЮОJrО]пкеня' тд проfrmм ор.у, 

"*a**ой9.5, нt вхмоry зА]мо8никд пtдРrшник пода. пому л.|l поmФксян,l ILтя захадir щодо усу]r.н,jя наслiдхiв вйп!дхоDоm

ЁЁfifrЩЦ-'Ь*t Пffitr#i ý,r;;;;"'l,БЙЬЪнЙо]ilfr Ь*iд"i* ";;l lйiй"" ;]ы;;;
;&iЖJЁtrffi;ЪiliЖ,Ж#"-тохуогь]н''lц.ннrм бопошходк.нн,об.екп_оикоfiаlrя, фбiт.рk!иlr&оmвсг!iяо прнпив,пя Робсrи i r,ювйол{,пи Фlо тцi оо"о"""" зйЪЁil'riii ""'.
l0. ФоFс-млжорвI оБстлаинп.



lhtrТh#Жт;;r,i#1rl зOiльк,сrьФ rц вйповiд!,rцосгi rr п(
тOgmJ{ддзЕrпiлfirп i я.вй"ор-""r, o6"J_:_T 

О:"'о.' *" u, порй.",ir-Ёй '" "0РУЦ,.НЦr ШбОВ'rЗаgШ (НеВНКОн8''м T я

lU,l" ьудыхt !йпоsймьнiсf. * **Yilj Р"т ^"" -oi;*-" ,*"iЁр.лJ"?jrТ,iJ"випвдкУ 
або дii нспсрсбошоr Фцв,

До--ру, 
"оtо 

,r" "JiоБ; ;; ;;::_'J* 
riаслЦком яеOвrояалн, *" цiвмсх,

"n,"y в" 
",-,.r,o*oi сiоБi;iЖtr;Жa,':жmжrf :##y,yffi"ilJi":#:'tr"il"JЖ;ДФВ3r{Х ОРгаяir а.б!рm, тi iцluc.,. r"i-,i']liiлi-l]З.J'|!Р'Т1:"З cTтxilнc лtt\о, *.,*l ,-ь 

".руr*о i biu

frffi,+r*ъ,
ЛОвиtllц про """*"* ;;;;;;;;*л"jЗ ВrПOНПНН' 

'ОЬе'r]aнr 
]t доmiороц в

rfi онодtдст!д нмg*но oo*,,i."* *.*,lРJ;;Ы;' ;fi ;lfi'fiЁйН Т1"1*ffi'fiЖЖ"rНtr;
;Ё.;.;*r;НJi"ffiЖ*ТilН]Y":О-**rмiнrиlон!н}uзобоr,.здrъподогоюрунасгрокIхдп
.й под-,",Ь- ь*rойн, Ыiii':{;ilТi"Жý,i .6i::Н;тfr ffi.lж"ffiКтýБЬ",ff '""*о.*,"..

l t. вlдповtдлльIrlсть cToPtH.

ll.L_стОРонл rло лорушн,тs иаiяо l

тн,lж:l,J1й;iii;iiЫ#ftЖ; "6" 
ЗДХОНВi ;fiТФе!й iншоi СЮРОНи, зос,ов.r]аяа Ix ло,{о!Ft |, fiс чсIаючи

ш+#*txцн*,Н*+Ж"{ц#ffiЁffiffi ;Ш;;;;
Ж';ffi.Jl'ý*;froi;Нrg;""' 

Н'Д!'t'.Х lll,' мsт,рisлу l уфтrrу,,ян,l а Takox !! tцдаrн, a'.pi*y або

ifl.l:у:lтgа*;"";;Ъ;;::1:,:j;i-:ННl'*' 
РОбh, siДЛОВiДs€ .s ix rKicrb вiдповiдно .0о полож.,,ь про

;;";ffi1lfiй'iff*"3filТffi,ý;l Г"d;."-iulу. доп}.цэнlз iихи пIдрлдникд (.бо сублiдр,цfiиrаI доть

а*ffi #Ж##Рffi Ъffi nЖH',"*.","f fr ffi ;",-,""влсfi омупорrдкузйfi оз

н

fi,,*ffiifrfl
ШilЖffiffi".Нli:Il'fЖr5я*"ffi:*"к-"нд*;,iнiзвfi,.доФrоI,омпiдр,д,*t.,.rцiiслого,iд
I2.BHDCEBIU| змш У договIр тл його розIрвлнlrя

,ffJfl?-*TХ":;Ж ;*"#.x:,Tff;#;} жý.r;?tr#ж.*r змiнэним .бо рофэаяях з дн|
t3. додлтковI умоап.

]



l з ,4. жод{i ir стоРв н. хщ пDавi псо.rя!,сторони_ т с.оi гтФ, за ДогоDором TРcri' ФoРoнi бсa хад!кп.r пйсьr.оaоJ згодя нд тс iнщоТ

llj..Iл:УТr Т*" 'Рх.OхчяоvфirrflчноI rдр.сц 66яriв.ьI}.х рtliзrгis юцq сторони повйомдlк)тl про ц. i пхtlмоiil9орцl однl одяу про,Еrоц З-I рбочЕ дяia r rlоrскгу Hrcвlrя, цях зgiя,13.6 Bci лощrrl с яеrй.оlнЙ чrcт"ноlо цюm доФ!ору.

l.. qгрокд договору

l{,l. Доmвlп яабира. синяоqгi ] моi{сrrrч яl
Вl,.руд*Jrоri йку,-' 'Оm ЛЦПИФПН' УПOвяо!фксним, н, т, прцстдвннкдми cToPlH Tr дiе до
|{2, 3дiнчспнr сгроry Доп,sооY tl. ]tirbH,
доф!ору. 

L€ СТОРОЯ'. DiД ВiдпоDiпмьпостi !! пого поруцсн|lr, ir. ,ало r.lсцс ли чrс дiт

15. спори тл сул

i}:"*ril*, " розбiЕяос"fi, що 
'kнн'"лll 

i прц..i вхiоtдям ДОm9ору. СТОРОНИ зобов'rзуогьс, вврirл}ъ.тя ulr.xor.
l5.2. сюрони !обоr.lзsпi доlлlJtЕr'l Е.
!,мaоt рхf,нrrяrх рiщсяь 

lУСИЬ ДО ВХРiШЭВ8' ХОфЛirТХrХ С'.ТУsЦiЯ цлrхоi. лaрсfоrорiц поФуrу
l5J, Дt ycy{с:lr}(' ровбir(носrtЯ_ з! rImI я.
t5.a. у р'' ;*й;;''йпыйffifiiffifriъfl?;:,Y#ffi ffiilillxg##is;JЖl -"** ""
!l'LЧОГУ бУД!-fiОm ! HKr r.s. 6}'м ,rDвшч.rц .хсл_сртftlа" в*rро" ""',iрй"й"iБББи пrдяядник. KpiH Ехп.tлхil, юлl,схспсРIrrюю ктшrоалФ.o rиqт'iсrъ п"*;::ji:_i_ry й "р"";;,;;;;;;; .Гп",. пц"яднико ("tопйп-""*трстъоl сm9онх) Tt !иrмсняrи н,долiЕ,{и, У циr ькп!дкlх в}rгратх Ht проасдсr,"i сrспсртиз* нсст сТоюнА, txi !}оrппr пФЕв.ч.шх,t l lll*l ."слерткlч пDкlнаi..tк, 

'" rtоmлlс*"* СТбili. . jЙJЁ<irЪiii"iор'""r,
l5,5, слор, з! доmiор(|н, ,Ё ti вд&tос, iярiцltfгх ш"лrо* пср"rоворiц 

""й,,rуоr*"l Ы*"-."оrу ]ехоном порtдrу,
16, рЕкввити сторш.

злмовяпк

Упр!влiнн, )6frло!о.iом}ilального гDслодsDсгrr
rt будiвництц ПсrсрсgхоI раЛонUоТ в r.icтi ifucii
дсрхrr.iоl !.дх l нiсrр!цit
0l0|5, i.. киrц ,ул. мосхоЕсьх!, з?'
тсл, 2J+5G]J
rcд едрпоу 3745 l ,5о
розрýунmзиЛ ро<уtюк
ГУJIкУ i х. KH.ri
мФо 82ml9
м iцд. ]
cTEtyc

м,п.

ь5|/лсlO5оуYll9

пдрядвик

товАриство з оБмDllтною
вlдловц^льнIстю пБк киIв_м_Бул,
04l l9 и, КlIв вул, Зоологiчн0
бул +. ф. l39
Фкг, rдрсс!: 0222з, .{. киiв, вул лiсчiя( 37
tJL Адрсса vfirrEovбernAil соm
Код сJРпоУ 40з I 3м7
lпн a0]l30426590
рФ 2600E0l2011687
ПАТ (Ухрсоб!rrхl,
мФо 300023

прфбr.юк

Мз}рА,I.
хч в.о.

м.п,

Jful
фL

эýýr



е
.;!, :J t;

м. Киiв 17 р.

Управlliвкя ждтлово-комупального госполарства та будiвпицтва ГlечФськоi райовноi в
MicTi Киевi державцоi адмiцiстрацii, кц}мае в подаJъшому (3АМОВНИК>, в особi вача:ьншка
вiллirry калiта.льного булiвнишгва Мазура Дргема Iлоровича, що Де на пiдстдвi 1lаказ1 з o4riei
сюронlr та ТОВАРИСТВО З ОБМЕХЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (БК киIв_м -БУДu,
H&lBttHe в подаJIъшому dIЦРЯДIИК)), в особi дир€кюра Московцч8,
якяй дiс ка пiдставi СтатУry, з друmi сrоронв, (кадалi; разом - ],ь кожна -(CTOPO}IA,,), уклалll цю Додаткову )тоду про вsступне: то llA oE,i

IIрЕдмЕт додАIковоi уЕЫ'!'К'У
l. Пувкт 1,1 роздiл t (Предrет доmвору) викласrи в такiй ,рдакпii:

3а логовором ПI.ЩЯýlИК зобов'язусься на свiЁ рtiз* i" Сид4у9 (вiчпсrkчо ]

taПtiйfi'УffiБi-до кошторисно1 докрlевтацii) вЕконатп капiтsльнпft
жцтлового булпвку ý rдр€сою: вул, А.Бrрбюсr, 5-А у Печерському paf,oHi м|стз Кяева, в3АМоВНИК зобов' язу€ться надати ПIДЯД{ИКОВ] обсяг робi1 персдатн затверФr(еЕу
кошторltсlIу доý,rrецтsцiю, прцirяrга захiвченi роботя та оплатггЕ ix.
Сума договору зменшуеться ва 146 грв.40 коп. (сто сюрок шiсть) грн. 40 коп., в Torcy wслi
П.Щ у cyMi 24,40 (двадцrь чогтри гривнi 40 коп.) грн. 40 коп.

2, Пуккr 2.1. роздiл 2 @аргiсть рбiт) викласги в такiй редаrqii:
Варгiсть робiт вщцачаетъсrr за договiрвою цiною, визначевою у clMi 17б 414,40 (стэ

сiмдесrт шiсть тшсг| чотпрrtстд чотирнrдцять грUвень 40 коп.) rрп., в тому .лlслi IЩВ уcyмi 29 402,40 (двадцять дев двl гриввi 40 коп.)
3, Рспгга пункгiв договору Л! залrrшаrсrься без змiн.

4. Юрпдпчui rдресr та реквiзrтш Сторiп

зАмовЕик rп.щя.щ
тов (БK киIв_м-Буд)
04 l l 9 м. IGiir вул. Зоологi.пm
буд. ,l.o оф. l 39
Фе,кт. qlресs: 022В, м. lGtiЪ, вул..
Пiсчаяа,37
Ел, Адрсв чmstrоч@qmаil.соm
код еДРпоУ 40з l зм7
ITIH 40з lзм26590
Р/р 260080l2045687
ПДТ кУкрсоцбашоl,
мФо зOOо2з

Стаryс податц, н& лриб]лDк _

капlтаJIьного

A.I. кович в.о.
м

Упрввлiнм rrФ{тлово-ком)aиальЁок)
господдрстм тs булiвншrгва Печерькот
раf,онноi в мiсгi Клсвi держ!вноТ
адм iнiсФшд'Т
01015, м, IGIB, sул. Московсък!, 37Г2
т€л.25+50-з5
код €дпоу 3745l550
розрахрковиИ 0ахYнок
Js,J-вIOэоуl/2q
ГУlР(У в м.Киевi
мФо E200l9 N9 itц. з7451550

пе

Додаткова угода JY! /

додоговорупйряду J\r3r9 
"fu 

LT-ll .l7

ремоЕт сIодовпх



Dемов

пlл

э,

"::

щодо рсхlгляд/ кошmрпспоI часmнr{ проеrrыоl доf,умеrпацir
по Дф€кгпому sкгу

glСrdrir,львпfi

вrддлrt Крпвчук Олсd Юрilвпl Серlя АР Лi0l3031 вiдШ.М.2017р

жтоц складепа вiдповiдяо до впмог дсту Б

тп



2 ПрогOам""О *ounnuKc АВК-5 (3.2.2)

на Капiтальний
Печерському ра

ре
ионa мiсга кибва

монт сходових клiтин

умови виконання робiт у

196JtlцJцФ_2_1_1

a
.)с

Форма N98

вм

о

,/у

,,от,,

ДЕФЕКТНИЙ АКГ
у пiд'Iцах житлового будинку за адресою: вул. Барбюса, 5-Д у

ёtd
оЕо

об'еми

будiвлях, що е{сплуаryються
, до норм труда робiтни к|в, ма[Uин lстlв,ча

експлуатацii буд lвельних мащин i механiзмiв засгосов уе коеф, - 1,2lдсту-н Б д 2.4-21:2о12Додаток Б)

витрат

роздlл, Стiни
тип 1

iu.lHix поверхонь сгiн вiд

ння пh дрiбнозернисrу факrуру
ГруFfrовка глибокопроникна Ceresit СТ 17tl}ryKarypKa

зерно 1,5мм)
декоративна силiкон ова (камiнцева) ceresit

л
кrст74(

полjп шене фарбування полiвiнiла цетатними 100м2водоемульсiйн ими сумiшами сгiн по збiрнихконструкцi ях, пiдготовлен их пh фарбування

су

1

2

J
4

5

Очищення вручну BHvTo
вапняноI фаDби
МеханiзованЪ опорядже
поверхнiсriн

100м2

100м2

4,16

4,16

59,99
832

4,16

7

6 ова фарба (Премiу м) СегеSit ст 52
Тип 2 л

Очищення вручну в
перхлорвiнiловоi фарби

8rrрiшнiх поверхонь сгiн вИ олiйно1, 100м2
Беэпiцане накриття сгiн
грунтовка глибокол роникна ceresit СТ 17Шпаrоiвка Multi FiпlSh
Полiпшене фарбування колером олiйним cTiH по збiрнихконструкцj ях, пiдготовлених пiд фарбування (са пожоквисртою 0,2м)

8
о

10
11

100м2
л
кг

100м2

187 ,2

0,202

0,202
3,03

24,24
0,202

394,4
0,1972
z,чь

23,6в4
65,7

0,1972

Роздiл, Прорiзи
Укоси

оских поверхонь BiKo
ll Щryкатурення пл нних та двернихyкociв по бетон у та каменю

Шryкатурка Кпачf НР START
Бе3пiщане накриття cTiH
Грунтовка глибокоп никна Ceresit СТ 17рошпамiвка Multi Fiпish
Клик перфорова ний Уп35х35
Полiпцане фарбування полiвiнiла цетатнимиводоемульсiйн ими сумiшами вhкосiв cTiH по збiконструкц| ях, пiдготовлених пiд фарбування

,100м2
0,1972lJ

14
15
16
17
,18

м2
кг

001

л
кг
м

100м2

jBня
2

Nc
пlп

1
Най мен ицяодин

вимi кiлькiсrь Примiтка
3 4 5

lo ва фарба (Премiум) ceresit ст 52

рних

л 8,87

-l.



2 1,1ий комллокс Авк_5
2

196 Ф -,1-1
1

2
J 4 520

zl

22
2э

24

26

27

'а
29
30

3,1

32
ос
34

lлРозд стел
иоч нящен ввручн у lXнлрitчн нповерхо стел ь вhв няп н0 ифарб

механ нlзова о оп нрядже пня и д озерiбн инр фаступов у,qрерхн стель

сеrе s it

F/33

lлРозд нПоруч
По иттякр олiй ин ми або сп и ив имрто лака им HiBлоруч поооллр и лiфлен заоверхн 2 зираФа нян олрбува иин и lшам ису 1 анраз щерпофа нихрбова метал ве их пове ньрхо та огограт рожлмонтаж ощтових ньокскри
онтаж по[Uтов их и н ьокскрс ни ькакр по яцJтова п_05м 5 секц.

Роздiл Елеп оро нтажн роботи0емд нтаж свiтил нь иKjB лаз п и розжа нярюванМонтаж -ла мповоrо лбра для ма п розжа ннрюва яьСвiтил ни ик м бi ил и
Ла п ен госзбi lга юча

л
l(г

100м2

л

100м2

100м2

1f
1т
шт

100шт
100uJг

шт
1OUJг

0,866

0,866

12,49
173,2

0,866

42,68

0,0729

0,4з74

0,0,1141
0,01141

7

0,38
0,38
38
3,8

склав

Перевiрив
п |нlцlали , прiэвице

, iнiцiали, прiзвище

17

1.5мм)

100м2

100м2

олl



2 Профамний хомпле

ня
( назва

.2.2)

р.

с ений в поточних цlнах станом на 2о171

f.$ Рrл*,.-* В"€

призначення
клgl,,н у пh"Мах житлового будинку за
у l lечерському районi мiсга КЙева 142,622

142,622
142,622
142,622
142,622

та в lcTl н

затве

3ведений
у cyмi 179,495 тис. грнВ тому числi с. rрн,

( посuлання на dокуменm лро заmверdхення )

"Dfi, lZ zo l?

2-1
Глава 2. о6'еrrи основноrо
Капiтальний ремонт сходових
адресою: вул. А.Барбюса, sА

дсryБд.1.1_
1:2013 Дод. К п.

44

звЕдЕниЙ кощторисниЙ розрful(унок BAPTocTl оБ.ектА БудlвництвА м
Капiтальний ремонт сходових l('liтин у пИ'Мах житловоrо будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-Д у Печерському районi Micтa киева

1

142,622

Разом по главi 2:
Разом по главах 1-7:
Разом по главах 1€:
азом по главах 1-9:

Глава 10. Утримання сл}Dби замовника
Кочrm на рримання сл}D{би замовника (включаючи вl,{трати на

142,622
142,622
142,622
142,622

2

авако тис.
N9
пlп

в

Номери
коlцгорисiв i
кошторисних

1

П"ОI::IлYI:,.пав, будинкiв, будisель, слоруд, лiнiйних об'екгislнженерно_транспортноi iнфрасrруlrryЙ, ЙЬ i 
"Йр* 

-'.''

2

буд lвельних

lHBeHTa ю

устаткуван ня,
меблiв та

|нших
Bl.{TpaT

загальна
вартiсгь

з
4 5 ь

iчний нагляд) (.l,8уф 2,ffi7 2,567

_I_
196-ццсср

Форма Ns 5

робiт



2п амний fiомпле(с Авк_5 ,2.2
2

196 сср1 3 4 5 6 7

3 дсту Бд,1.1_
'l:2013.Qод, К п

50

дсту Бд,1.1-
1:20,13 п.5.8,16
дсту Бд.1.1-
,l:2013 п,5_8.'lб

дсrvБд.1,1-
1:20'l3 п.5,8.16

Кочrти на лох_рlrтгя адмiнiстративних витрат будiвельних
органiзацiй (АВ)

Разом по rлавi 10:

нкувсього

сть

Разом по главi 12:
Разом по главах 1_12:
Кошторисний прибуrок (П)

Разом
Податок на 144,9м

144,9м

142,622
2,зз2

1,058

4,625
29,916

u,541

2,567

1,000

1,000
3,567

179,49\,

2,ffi7

1,000

1,058

,l,000

146,189
2,332

149,579
29,916

Керiвник проекrноТ органiзацi'i

Головний iHlKeHep проекry

i
в.о

о.ю
jl'6

:] )il J



I ПроФа1,1liий (oi nлeкc АВК-5 (3,2-2)

ПОЯСНЮВМЬНА ЗАПИСКА 196-дц_сср

капiтальний ремонт сходовl{х клiтин у пiд'|тах )lитловоrо будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районi Micтa киева
Будiвницгво розташоване на територii Киева
Ко_t[лорисна докумеrгацiя с-аде"а iз засrосуванням:
- Будiвельнi роботи, РСтr' Б !.2,2 - 2О12;
_ ремокгно-будiвельнi роботи , !СТУ Б fl,2.a - 2О12;
- Будiвельнi матерiали, вироби i консгрукцiI;

_- 
tндиввуaиьнl pecypcHi елементнi ко[цториснi норми;

ffl;fr"#Н;ilV,fr"ffrО"" 
i МаШИНО-iОДИН Пj"Л""rо за реriональними поточними цiнами сrаном надаry складання документацii та

3агальновиробничi витрати оозрахованi вИловiдно до усереднених покаэникiв додатка Б до ДСту-н Бд..1.1-з-2оlз.
lo" .fl1:::l 

l_.:paxyнKiB 'нших 
витрат прийнятi Taii 

"ЬрЫБч""",l, поl€зник л|мlry коUлiв на рримання слlаt<би замовникi 1вмючаючи витрати на технiчний наrляд), .ЩСТУ Б !.1..1-1 :201З Дод.2, Усереднений показникдля визначення розмiру кошторисного прибрку, flCTy Б!.1.1-1:2013 п.5.8.163, Усереднений показник для визначення розмiЬу адмiпiЬрiтивних витрат, ДСТУ Б д.1.1-1:2013 п.5.8.16
3агальна коцfгорtlсна трудомiсrкiсгь

lл"*1т.r:tзопriсгксть?обiт, яка передбачаеться у прямих витратахJагальна lФшторисна заробiтна плата
Середньомiсячна заробiтна плата на.1 робiтника в режимi повноI зайнятосri (при серqдньомiсячнiй Hopмi тривалосr|робочого часу 165,5 люд.-г та розрядl pbOiT З,В1

Всього за зве_деним кошторисним розраryнком:
у тому числi:
будiвельнi роботи -
варiсгь усrаткува ння -
lншl витрати -
податок на додану вартiсrь -

за усередненими

1,80 %

2,71
1,23

0,86054
0,830

29,344
5500,00

179,495

144,954

4,625
29,916

грн./люд.-г
rрн./люд._r

тис.люд.-r
тис.люд.-г
тис.грн.
грн.

тис.Фн

тис.Фн,
тис.Фн-
тис. грн.
тис. грн,

Примiтка:
1, flaHi пр сгруПуру кошторисноТ Вартосгi будiвницгва наведенi у докуме}пi ''Пцсумковi BapTicHi парамеrри.

Склав: Кравчук О,Ю. Перевiривr/



2 ПроФамний комплеrс АВК-5 (3.2.2)

3амовник

Пфрядник

Вlц догов|рноi цiни: динамiчна.

Визначена згфно з ДСry Б Д.1.1-1-2О13

U

Розрахунок N.l
Розрахунок N2
Розрахунок N3
Розрахунок N4
Розрахунок N5

Уп
б е

договlрнА цlнА
На бУДiВНИtГВО КаПiТаЛЬНИй РеМО"'"'ОДО;:;fl;Т,нн:* 

1-тffiн"#gf;жr;.friесою: вул. А.Барбюса, }А у печерському

1

а в лоточних станом на 1 2017

прямl витрати,
в тому числi

плата
Вартiсгь матерiальних pecypciB
Вартiсгь експлуата цii будiвельних машин i механiзмiв3агмьно виробничi витрати
Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тrryльних тимчасових будiвель i

Розрахунок Nб КоUли на додатковi витрати при виконан Hi будiвельних робiт у зимовий перiод (наробiт, що ллануються до виконання у зимовий перiод)Розраryнок N7 КоLrги на додатковi вrграти при виконаHHi будiвельн их робiт у лiтнiй перiод (на обсягиробiт, цо плануються до виконання у лiтнiй перiод)Розрахунок N8 lншi супугнl витрати

1з2,763 1з2,763

1

1

Розрахуrrок N9
Розрахунок N1O
Розрахунок N1 1

Разом
Прибуrок

1

143,622
2,з32
1,058

zl ,lJз
1м,96
0,67
9,859

142,622
2,332

1

ва тис.
N9
пlп

числi:

Обгрунryмння

1

Найменування виграт
всього будiвельних

в
lнtljих

3
4 ь

ffffi Н НfrЖ ff]j[-o"'""""" 
вrrрат будiвельно-мо,.гаюrих органiзацiй

058

-l_
196_цц-цц

2
з

4

5

6

7
8
9

27,133
1й,96
U,o/
9,859



2 вк_5 2

Kepi
Ке
п tl|l

A.l

21 2
3

5
10

12

11

раryнOк N12

Розрахрrок N13

Роз
'язанкоцJrи иттяпокр идодатков х поввитрат ин х з я н иим пiнфл цlи м ||роцефРазом п.п 11( 0)

будi
податки обов'язковiзбори платежi вста новлен чи нн и конодавством ане Hiраховасклlадовими внвартосгi безицтва впд
разом говlдо нацlрна lMкр пдв

наПодаток вадодан lcтbу ртьовс rо на надоговiр цi
147,о12
29,4о24
176,4144 \!

147,012 144,9м

144,gц 2,058
29/024

2,058

196

6

ч В.о,

р

Y

4



Будiвництво розташоване на територiт Киова
ко_чJгорисна документацiя складена iз засгосчванням,
- ьудlвельнi]эоботи . ДСТУ Б Д.2.2 - 2o12i-::ут:бц"ельнi роботи . ДсТу Б i2,4 -2o12i
- ьJдlвельнl матерiали, вироби i консгрукцiТ;

;]З,|:Flа:"l pecypcHi елементнi коtцгориснi норми;

ffi;fi"#iltrJfib'xx PecYPciB i МаШИНО+ОДИН ПiИйНЪТО за ргiональними поточними цiнами сганом на даry скпадання

fifldfi]tr#.ъТj-31ffiffir#""ffi:,'#,Чi"":r"Ж#i"оказникiв,Щодатка Бдодсry-н Бд,,1.1_з_201з.
l. усереднений показник l1ля2у;ф;;;;;;;#."liil;il;ffi ЕlНжiliЕIýil":у,"#:#"ъ.,[fl ;|o"#"'#,];i,l9J?J;l#?.

I Гlрофамний хомплеlс АВК-5 (3.2.2)

ПОЯСНЮВАJIЬНА ЗАПИСКА 196-дц-цц

капiтальншй ремонт Gходових кпhин у пiд'l.здах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районi MicTa Киева

3агальна кошторисна трудомiсткlсть
Нормативна тудомiсгкiсrь ообiЗ"i-i"" *о'ЙйН ёi,ЪЪЁ,ij';,]ji""еРеДбаЧаеТЬСЯ у прямих витратах

;;#.:ЩЪlЁtr"Нi:ЪТrffi lSS:Жr 
В Режимi повноТ зайнятоqгi (при середньомiсячн,й Hop'i тривалостi

Всього договiрна цiна:
у тому числi:
будiвельнi робоrи -
вартiсгь усrагкува нн я -
у тому числi:

,.: !".n* i iнфляцiя вiд вартосri усгаткування
lнш| в}грати -
лqдаток на додану вартiсгь -

документацii та за усередненими

2,71
1,2з

0,86054
0,8з0

29,344
5500,00

176,4144

144,954

2,058
29,4о2

грн./люд.-г
грн,/люд.-г

тис.люд.-г
тис.люд.-г
тис.грн.
грн.

тис.грн

тис.грн.
тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.
тис.Фн.

Примiтка:
1, ,Qанi про сгрукГуру коLцrорисноi Bap'oc'i будiвництва наведенi у документi .Пiдсумковi 

BapTic'i параметри''
Склав Кравчук О.Ю..

Перевiрив:r/



6 Прот)аlrний комплекс АВК-5 (З.2,2)

Капiтальний ремонт сходових кпiтин у пц''здах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районiмiсга Киева

креслення (слецифiкацiТ ) N9

196-ццлс1_2-1_1

Форма Ng 1

на-l*лiтальний ремонтсходови,"',*"х;х#,*1"#Н'"'.н;;;"uJ*'#:g.f,:'1Ц}"ъu'r'*', *, n*"pcb*o'y районi MicTa киева
о""о"IП'-""ИЙ 

РеМОНТ СХОДОВИХ rСЛiТИН У 
'ПhТЙi-*"ir,оrо- Ьуii'"Б'i"-ЫЁ;;i;у". А.Барбюса, s_а у hечеjJькому районi Mic'a киева

Коu-ггорисна вартiсгь
Коuлорисна трудомiспiсrь
Коuлорисна зарбiтна плата
Середнiй рзряд робiт

142,622 тис. грн.
0,86054 тис.люд.{од
29,344 тис. Фн.

3,8 розряд
Скл ий в пото]них ах gганом на ''1 ня" 2017

Пер€лi к нарахувань:

Коефiцiенг для ураryвання впливуов виконання будiвельних
1,2

Роздiл 1. Стiни

рн12€5_.lз

Ен1+73-1
Н2, Н5 =1 ,15

Тип 1

Очицення вручну внугрiшнiх ловерхонь сriнвц вапняноТ фарби

Мех а н iзова н е оп оряО х<ен ня п id
dрбнфернuсmу факmуру поверхнi cmiH

100м2 4"16

100м2 4,1 1 з1 52

1 4о23
967,1 46

1

2
1 4

1135,24 121,1

Вартjсгь один и цi, Витрати труда
икl л

Всього
експлуа-

тацii
машин

експлуа-
тацi"l

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин
тих, що

обслуговують
машини

N9
пlп

Обiрунry_
вання
(шифр
норми)

Найменування робп i BraTpaT Одиниця
вимiру

Кль-
кiсrь

заробiт_
нот плати

1

в тому
числiза-
робiтноi
плати

2

всього
в тому

числi за_
робiтноТ
плати на одини-

з всього
4 5 6 7 8 9 10 11 12

c111-2o14s руrгговка глибокопроникна ceresit СТ 17 л 59,99 ]_9.{_L 1о02

4,01 16,

_I_

3агальна вартiсrь, грн.

зарбiт-
ноi плати



бп мний комлле{с Авк-5 3.2.2
2

лс1 -1_,l1 2 3 4 о 7 в 10 11

,l0

11

4

6

7

8

с111-2о12-
11
BapiaHT 1

рн12-49-5

с 1 1 1-201G8
мрiанг З

рн12€5_15

рн11-59з

с1,11_2014€

& с1,113_
29Gшп-му-
Фн
PH1241-10

цhукаryрка декоративна силiконова кг 832камiнцем) Ceresit СТ 74 (зерно 1,5мм)

фарбування 100м2
п ол iB iH iл а це m а п н u м u воОое м ул ьс i й н u м u
сумlшамч cmiH по збiрнUх консmрукцiях,
пidеоmовленuх пid фарбування

4,1 1 1

1687,81

фарба (Премiум) ceresit СТ 52 л 187,2 85

ип2

Чищення вручну внррiшнiх поверхонь сгiн
вИ олiйноi, перхлорвiнiловоi фафи

100м2 0 202 4
1396,48

накрummя cmiЧ 100м2 0,

Грртовка глибокопроникна ceresit СТ 17

шпакrliвка Multi Finish

2047,
л

кг

3,03

24,24

.!-9l 1

7.38

фарбуван колером олiйнчм 100м2 0, 01cmiH по збiрнuх консmрукlцях,
л id фа рбуван ня (са пох@к

2222,

0,2м)

разом прямi витрати по роздiлу i
Раюм будiвельнi роботи, Фн.

в тому числi:
вартiсгь мат_ерiалiв, виробiв та консrрукцiй, грн.
всюго з:!робiтна плата, грн,

3агальновиробничi витрати, грн.
трудомiсrкiсгь в загальновирбничих вrгратах. люд_rол
зароогна плата в загальновиробничих витрат:lх, Фн. 

' '
Всього будiвельнi роботи, rрн.

всього по 1

5,1659

7021

15933

282

92946

86745

86745

429

51

179

69278
17416
6201
19,16
1012

92946

7021

414

16912
504

1

2l

1

1

5

1 1

11
lo,

9



6 мний комплекс Авк-5 з-2
з

196 с1 -1-11 a
з 4 5 6 7 8 о 10 11 12

12

,,3

19

17

18

14

15

,lб

рн1 1-3Ф1

& с163з_
12ь22
варiа}г 3
рн11-5уз

с111-2014€

& c1.113-
296-шп-му-
Фн
сlи5_270

рн12-495

с 1 
,l 1-2016_8

ва 3

Роздiл 2. Прорiзи

Укоси
Ш mукаmурен ня плфкuх поверхонь BlKoHHux
mа ёвернuх yKociB по беmону mа каменю

100м2 0,19 1

1з012,61

[Цryкаryрка Knauf НР START кг 394,4 5

Безп i ща не на крummя сm i н

Грунговка глибокопроникна Ceresit СТ .l7

шпакпiвка Multi Finish

100м2 0,1972 126,
2047,

л

кг

2,96

2з,6ы

16.71

ZJc

Куrик перфорований УПЗ5х35 65,7 3

Полjпшене фафування
пол Ы н iл а цеmа mн u м u воdое м ул юi й н u м u
cyMtulaMu BiOKeiB сmiн по збiрнuх
ко нс m р укцiях, п ioeo mовлен u х п iO

100м2 0,19 17 6
1687,81

Акрилова фарба (Премaум) СегеSit СТ 52 л 8,87 85

Разом прямa витрати по роздiлу 2

Разом будiвельнi роботи, rрн.
в тому чисJli:
вартiсгь матерiалiв, виробiв та консгрукцiй, Фн,всього заробiтна плата, грн.

3агал ьновиробничi вlтграти, rрн.

II!:l,TiT" " 
*гальновиробничих витратах, люд.год.

D_зароопна.rrлата в загальновиробн"ч")( 
""rр"r.", 

l-р". 
' '

Ёсього оудiвельнi роботи, грн.

Всього по 2

2566

,1992

76м

6505

6505

41

210

339

49

175

3202
3303
1149
3,39
179

76

2

404
1

71 1

0 3



6 амний коммекс Авк-5
4

196 лс1 2-1-
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

21

24

20

)Е

,).>

рн12$5-14

Ен1+73-2
Н2, Н5 =1,15

C1,1,1-2014€

с111-2о12-
11
варiа}гr 1

рн12-49-6

с 1 1 1-2016-8
3

Роздiл 3. Сrелi

Очищення вручну внуIрiшнiх ловерхонь
сгель вИ вапняноI фарби

100м2 0,866

Меха н iзова н е оп оря dже н ня п id
dрiбнозернuсmу факmуру поверх н i сmель

Грунтовка глибокопронипrа ceres't СТ 17

100м2 0,

1228,21

1707.8з 133.з1
121,101573,

л

кг

12,49

173,2

16

(камiнцева)
декоративна силiконова
ceresit СТ 74 (зерно 1,5мм)

62.09

Полjпшене фарбування
п ол iBiH iл а цеm а m н u м u воОое м ул bci й н u м u
с_чмlшамч сmель по збiрнuх консmрукцiях,
л,оеоmовлен ux пi0 фарбуван ня

100м2 q866 1 1

1899,98

ова фарба (Премiум) Ceresit СТ 52 л 42,68 11

Разом прямi витрати по роадiлу 3

Разом будaвельнi роботи, Фн.
в тому числi:

!1o]io: "атjo'-iв, виробiв та консгрукцiй, грн.
_ всьою заробiтна плата, грн.
3агальновиробничi витрати, грн.

I!I|:iTiT, " 
.агальновиробничих витратах, люд.год

з€lроогтна плата в загальновиробн"""" ,-рчй, fr. 
--

Всього будiвельнi роботи, грн.

всього по 3

1064

1479

20292

1

3632

1в811

,l881 
1

209

1о7м

14624
4177
1481
4,м
239

20292

,1064

4072

1

1

1

11

11

105

36,5424

44

4,01

3,48

3,

Роздiл 4. Поручнi

рн12-4&7 Поlqummя олiйнuмч або спuрmовuмч
лакамч порунiв по проолiфленiй поверхнi
за 2 разч

100м2 0,0729 2
1876,88

13 47.904



бп м8ий комллехс АВк-5 2
5

196 с1 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27

2

29

30

рн12-30-7
H'l=0,5

рн2Ф12-1
Н1=0,7
рн20-12-1

& сlи5€9-
1-и
ва 2

Разом будiвельнi роботи, грн-
в тому числi:
Bapтicтb матерiалiв, виробiв та консrрукцiЙ, грн.
всього заробiтна плата. гDн

3агальновиробничi витрати, Фн_

]lц:у:l"r" " 
.агальновиробничих витратах, люд.гqд.зароогна плата в загальновиообничих вйтр"a"", й. 

--
Всього будiвельнi роботи, rрн.

100м2 0,4374
1772,29

Всього по 4

прямi вгграти по роздiлу 4Разом

4 2

ння олiй ниФафува ми lша и 1сум раз
Hiше нихпофафова металевих

0,01141 2
2842,06

4060,08

ловерхонь грат та огорож

монmах< пошmовuх cnpuqbo{ 1m

1m

шт

0,01141

7

lla1 m Фк пош mовu х c1pu н ьок

Скринька поч.rгова ЯП-O5М (5 секц.)

8

эJ

5894

7128

7128

6138
990
356
1,12

59
7484

775

990

6474

1 1

0 01

Роздiл 5. Елекгромо]rт {нi роботи
31 рн,17_4_з

рн17-1G4

.Qемонтах свiтильникiв з лампами
роФ|сtрюв€lння

МонmФк 1-ламповоео бра dля ламп

100UJг 0,38

шт

'l0UJr

299.47
2g9,47

0

114 114

174

79

69ня

33 сlu74
варiаrг 1

пильники QмF/33.' бiлий

34 & с118-81_1 Лампа енергосзбiрiгаюча
нт1

100шm 0,

4583,3
1 1

3,8 580.00

9500

22u
Разом прям| витрати по роздiлу 5

1357 4

13574
Разом будiвельнi роботи, грн

1856



6 ний коиплекс АВк-5 (з,2.2
6

196 1-11 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12
варпсть матерiалiв, виробiв та конqгрукцiй, rрн.
всього замiтна ллата. юн

3агальновиробничi витраiи,' rрн.
трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах. люд,гол

_ зароогна ллата в загальновиробничих витратах, rрн "Всьоrо будiвельнi роботи, rрн.

в тому числi

Всього по 5

1171в
1856
672

2,14
113

14246

14246

Разом будiвельнi роботи, грн.
в тому числi:
вартiсгь матерiалiв, виробiв та консгрукцiй, грн.
всього заробПна плата. гон

3агальновиробничi витрати, грн,
ТРУДОМiСГкifiь в Загальновиробничих вrгратах. люл гол

_ з:lроотна плата в загальновиробничих витраr"х, aр" -Всьоrо будiвельнi роботи, грн.

ього по кошто п

Разом прямl витрати по кошторису
13276з

132763

104960
277 42
9859
30,з5
,l602

142622

142622

271зз
609
67

20

трудошто исна мр лcTKicтb, юд. rод.
анКошторис азаробiтн нплата, гр 860,54

29

йСклав

Перевiрив

[посаdа, пidпUс ( lнlцалu, прiзвUще )]

прiзвuuр )]



в iдомiсть pecypciB до локального коlлто
на Капiтальний ремонт сходових кл iтин у пiд"r'здах житлового будинку за адре

Mlcтa Киева

ll. Бчдi bнl машини l меха iзми
8 cH2,1,1-90,1 розчинозмi шувачi пересувнi, мiсгкiсrь 65 л

Форма М 1а
рису N9 2-1-1
сою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районi

маш-год 19,42мб 34,50
lll. Б вел ашини xoBaHi скл

9 +сН27Gl З5
BapiaHT l

загальновиDобничих витрат
Перфоратори елекrричнi

том числ I

Ne
п/п

Шифр ресурсу Найменування Одиниця
вимiру кiлькiсгь

н

вiдпускна
цiна,

н

транспортна
складова,

н

3аготiвел ь-
нфклад-
cbKi вtг-

1 2 з 4 5 6 7 8 9

1

2

5

4

5

6

7

1

27

l. в]{тDати mчда

Впрти труда рбiтникiв-будiвельникiв
Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-
будiвельниками
Вrграти труда робiтникiв-моктажникiв
Середнiй розряд рбiт, що виконуються робiтниками-
монтажниками
Впрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин
середнiй розряд ланки робiтникiв, зайнятих керуванням
та обслуговуванням машин
вrФати труда працiвникiв, зарбiтна плата яких
передбачена в загальновиробничих витратах

люд.-год.
розряд

люд.-год,

розряд

люд.-год.

розряд

люд.-год.

756,55
3,8

5з,44

4,1

2о,2

з,0

30,35

33,4,1

u,72

30,14

52,72

Разом загальна кошторисна трудомiсгкiсгь люд.-год, 860,54

Середнiй розряд робiт розряд 3,8

маш_год 2,07 48

грн.

Поточна
цiна за

одиницю,



1 3 4 6 7 8 о

зп мний хомплекс Авк-5 ,2-2

Фафороз пилювачi ручнi

Бiлило ryсготерте цинкове
Болти будiвельнi з гайками та шайбами
Вода
Ппсовi в'я)ryчi Г-3

2
196 врлс _1_1

10 сн2т0-126

11

маш_год 49,5584304

+c1,11-201&.8
BapiaHт 3
+с1,1 1_387-1
с11 1-,l848
с142-1о-2
+с,1 1 1-219
+с111-2014$
+с111_1623
+c,l 1 1-1608
+с1545_270
с,1 1 

,1-1659_1

+&с118_81_1
Bapia Frг ,|

+с1114'27
+с111-1604

0,001515
0,14281

16,71
64875,79

.._ 
lv. qудigе4цнi матер!али. впроби i констDчкцгa

илова фарба (Премiум; Ceresit СТ 52.....- л

0,002012
0,000,1597

0,2,1739
0,00038

78,47

33718,55
38569,и

2,98
59729,70

580,00

5зý4,24
96,22

250,00

69,78
4и00,00

0,19 1,67

87,15 773,1

238,75 85,11 83,25
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14
15
16
17
18
,19

20
21

Грунговка глибокопроникна ceresit СТ 17
Грунтовки олiйнi, готовi до засгосування
ДраFпя
Крик перфорований УП35х35

т
т

м3
т
л
т
кг

т
0цrI

т
м2
шт

33718,55
зи29,31

17,30
3710,03

17,
3500,00

16,16
м875,79

4,18

72,т5
0,3

989,02

1з7 ,28
0,22

лак масляний
ампа енерrосзбiрiгаюча

Олiфа комбiнована К-2
Папiр шлiфувальний

вiтильники QМF/331 бiлий

Скринька поrrгтова ЯПJ5М (5 секц.)

Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, мявнуrрiшнiх робiт
шпаклiвка клейова
Шпаклiвr<а Multi Finish

31 +&с163}128_ lШryкаryрка Knauf НР START

11

22
BapiaHT З
+с111-2012-
11

рiаFrr 1

1

65,
0,001859

3,8

0,0030109
0,8259

38

о,114
0,00035

0,0037,168

4,18
3,19

6,1098,98
580,00

0"15
171,26

0,06
1 198,02

22

24

7 842,00 842,00

156, з1 1080,41

0,2з 1,40

55100,96
96,22

250,00
+с15474
BapiaHT 1

25 &с 1545_89_
1-и
BapiaHT 2

28

сlм4-92
+с111-з88-1
мрiаrг 1

+C111449-1

шп_му_Фн

29
30

26
27

с111-,1895
+&c,l1 13-29G

Стрiчка Воляцiйна''Пара''
Фарба земляна ryсготерта олiйна, мумiя, сурик залiзний

шт

кг
т

т

т
кr

lc

кл

71 ,41
43400,00

50439,89 49300,00 150,87

163,10
0,14

0"15

0,1

188,
0,

0,

0,00,101
47,904

9627,61
/,Jo

9275,73
7 ,10

зи,4 5,05 4,80

1005,2 62,09 60,72

14

1

lШryKarypкa декоративна силiконова (камiнцева) Ceresit СТ74 (зерно 1,5мм)

Енергоносil машин, врахованих в склlадi
загальновиробничих витрат

1,22
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