
Форма 2-П

№
з/п

Характеристика 
підприємства, будинку, 
споруди або види робіт

на проектні роботи
для будівництва

1 2
1 Попередні вишукування

для розміщення засобів
захисту підземних
металевих споруд на
території міст і населених
пунктів(Категорія складності
II)

    Розрахунковий показник:
            1 (10 га)

2 Вимір різниці потенціалів
між підземними
спорудженнями (рейкою) і
землею або двома
крапками землі при відстані
між крапками вимірів до
200 м.Вимір самописними
приладами при тривалості
запису, год: до 1(Категорія
складності III)

    Розрахунковий показник:
            5 (1 вимір)
Разом по кошторису
Транспорт внутрішній

  [Відстань: 0 км.]

Транспорт зовнішній
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Табл.4
 (вартість вишукувань 133,1 крб.)
k=1,25 - До витрат по
внутрішньому транспорті,
визначеним по табл. 4

(1184,59 * 0,07) * 
1,25

103,65

k=1,4 - До витрат по зовнішньому () * 1,4 0,00

Табл.283,п.2,кат.III
k=8,9 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(польові роботи)
k=1,21 - Збірник цін на
дослідницькі роботи(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2 і 3)

17 * 5 * 8,9 * 1,21 915,36

1184,59

3 4 5
Табл.281,п.1,кат.III
k=8,9 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(польові роботи)
k=1,21 - Збірник цін на
дослідницькі роботи(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2 і 3)

25 * 1 * 8,9 * 1,21 269,23

Найменування організації-підрядчика:

Найменування організації-інвестора:

№№ Розділів, таблиць, пунктів і 
вказівок збірника цін Розрахунок вартості Вартість, грн.

Найменування підприємства, будівництва, 
споруди, стадії проектування, етапу, виду 
проектних або вишукувальних робіт:

ООО "Ваше предприятие"
Реконструкція вул. Коновальця (від вул. Рудницького до вул.
Мельника з кільцем розвороту трамваю)

Найменування проектної організації: ДП "Львівдіпрокомунбуд"

Найменування організації-замовника: УКБ департаменту житлового господарства та інфраструктури 
ЛМР

 

Додаток до договору № від __________________

КОШТОРИС № 1-02
на проектні (вишукувальні) роботи

Захист від корозіі



1 2

  [Відстань: 0 км.]
  [Час: 0 міс.]
Організація і ліквідація

Метрологічне 
забезпечення
Коефіцієнт до підсумку 
кошторисної вартості 
вишукувань, визначеної за 
цінами відповідних глав і 
таблиць Збірника цін 
(Коефіцієнт 1,32)
Коефіцієнт до підсумку 
кошторисної вартості 
вишукувань, визначеної за 
цінами відповідних глав і 
таблиць Збірника цін 
(Коефіцієнт 1,08)
Коефіцієнт до підсумку 
кошторисної вартості 
вишукувань, визначеної за 
цінами відповідних глав і 
таблиць Збірника цін 
(Коефіцієнт 1,17)
При виконанні інж. 
вишукувань паралельно 
відповідних  проект. роб. з 
видачею проміжних 
матеріалів вишукувань а 
також при скороченні (не 
менш, ніж на 5 %) факт. 
Тривалості вишукувань 
проти нормативноїНаказ Міністерства 
регіонального розвитку та 
будівництва України від 
01.07.2008 N297(польові 
роботи)
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку та 
будівництва України від 
01.07.2008 
N297(камеральні роботи)

Всього по кошторису (с урахуванням дод. витрат) 1509,76
ПДВ (20%) 301,95
Разом 1811,71

0,00

0,00

таблиця 3,п.1 0 * 0,17 0,00

якщо це передбачено технічним 
завданням, програмою

1184,59 * 0,1 118,46

таблиця 3,п.1 0 * 0,32 0,00

таблиця 3,п.1 1288,24 * 0,08 103,06

k=0,7 - При виконанні вишукувань 
на відстані до 25 км від постійного 
місцезнаходження дослідницької 
(проектно-дослідницької) 
організації до розмірів витрат по 
організації і ліквідації вишукувань, 
визначеним по табл. 6 з 
урахуванням примітки 1

() * 0,7 0,00

() 0,00
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транспорті, визначеним по табл. 5



м.п.

"____"__________________20___р.
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Разом:  Одна тисяча вісімсот одинадцять гривень 71 копійка
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