
Форма 2-П

№
з/п

Характеристика 
підприємства, будинку, 
споруди або види робіт

на проектні роботи
для будівництва

1 2
1

    Розрахунковий показник:
            0 ()

2 Дороги загальноміського
призначення з переважним
рухом вантажного
транспорту, магістральні
вулиці районного значення,
магістральні дороги
регульованого руху, міські
магістралі, основні районні
вулиці, км:понад 0,5 до 5,0

    Розрахунковий показник:
            1,35 (км)

Розд.65,табл.1,п.6
k=0,6 - стадія проектування -
"Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,1 - Проектування об`єктів для
будівництва за кордоном.
Переклад текстових матеріалів
технічної документації, написів на
кресленнях на іноземну мову.
(Загальні вказівки до СЦПР
п.3.10)
  [k=0,73 - застос. для частини
"Архітектурно-будівельна частина"
   k=0,17 - застос. для частини
"Проект організації будівництва"
   k=0,09 - застос. для частини
"Технічна
експлуатація,забезпечення
безпеки руху"
   k=0,01 - застос. для частини
"Кошторисна частина"]
k=1,9 - Ціни даної таблиці
передбачають проектування для I
категорії складності.Для V
категорії - 1,9
k=1,2 - Кошторисна вартість
проектних робіт на розширення,
реконструкцію і технічне

(714 + 986 * 1,35) * 
0,6 * [1 + (0,73 + 0,17 
+ 0,09 + 0,01) * (1,1 - 
1)] * 1,9 * 1,2 * 1,19 * 
7,77

28455,18
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3 4 5
0,00

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 № 1-03
на проектні (вишукувальні) роботи

Дорожня частина, трамвайні колії, зупинки



1 2

3 Пішохідні дороги, тротуари,
велосипедні доріжки,
км:понад 1,0 до 4,0

    Розрахунковий показник:
            1,35 (км)

4 Перехрестя:до 0,2

    Розрахунковий показник:
            10 (об'єкт)

Розд.65,табл.1,п.20
k=0,6 - стадія проектування -
"Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,9 - Ціни даної таблиці
передбачають проектування для I
категорії складності.Для V
категорії - 1,9
k=1,2 - Кошторисна вартість
проектних робіт на розширення,

379 * 10 * 0,6 * 1,9 * 
1,2 * 1,19 * 7,77

47939,48
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переоснащення підприємств,
будинків і споруд, визначена по
даному методі, збільшується
шляхом застосування коефіцієнта,
що встановлюється за
узгодженням із замовником
виходячи з
k=1,19 - Міські інженерні споруди
і комунікації(ДБН Д.1.1-7-2000
додаток 2)
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(проектні роботи)
Розд.65,табл.1,п.30
k=0,6 - стадія проектування -
"Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,1 - Проектування об`єктів для
будівництва за кордоном.
Переклад текстових матеріалів
технічної документації, написів на
кресленнях на іноземну мову.
(Загальні вказівки до СЦПР
п.3.10)
  [k=0,75 - застос. для частини
"Архітектурно-будівельна частина"
   k=0,14 - застос. для частини
"Проект організації будівництва"
   k=0,11 - застос. для частини
"Кошторисна частина"]
k=1,9 - Ціни даної таблиці
передбачають проектування для I
категорії складності.Для V
категорії - 1,9
k=1,2 - Кошторисна вартість
проектних робіт на розширення,
реконструкцію і технічне
переоснащення підприємств,
будинків і споруд, визначена по
даному методі, збільшується
шляхом застосування коефіцієнта,
що встановлюється за
узгодженням із замовником
виходячи з
k=1,19 - Міські інженерні споруди
і комунікації(ДБН Д.1.1-7-2000

(962 + 318 * 1,35) * 
0,6 * [1 + (0,75 + 0,14 
+ 0,11) * (1,1 - 1)] * 
1,9 * 1,2 * 1,19 * 7,77

19358,31

 

3 4 5



1 2

5 Звичайні трамвайні лінії
довжиною одиночного
шляху, км

    Розрахунковий показник:
            2,7 (км)

6 Проектування вузлів
трамвайних колій

    Розрахунковий показник:
            2 (Об`єкт)

7 Відкриті павільйони для
чекання транспорту,

    Розрахунковий показник:
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Розд.56,табл.18,п.2
k=0,41 - стадія проектування -
"Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,2 - Кошторисна вартість
проектних робіт на розширення,
реконструкцію і технічне
переоснащення підприємств,
будинків і споруд, визначена по
даному методі, збільшується
шляхом застосування коефіцієнта,
що встановлюється за
узгодженням із замовником
виходячи з
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(проектні роботи)
k=1,19 - Комунальне
господарство(ДБН Д.1.1-7-2000
додаток 2)

700 * 2 * 0,41 * 1,2 * 
7,77 * 1,19

6368,85

Розд.40,табл.15,п.5
k=0,45 - стадія проектування -
"Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,1 - Вібрації і шумові впливи.
(ДБН Д.1.1-7-2000. Додаток 5)

397 * 1 * 0,45 * [1 + 
(1) * (1,1 - 1) + (1) * 
(1,1 - 1)] * 7,77 * 1,01

1682,39

реконструкцію і технічне
переоснащення підприємств,
будинків і споруд, визначена по
даному методі, збільшується
шляхом застосування коефіцієнта,
що встановлюється за
узгодженням із замовником
виходячи з
k=1,19 - Міські інженерні споруди
і комунікації(ДБН Д.1.1-7-2000
додаток 2)
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(проектні роботи)
Розд.56,табл.18,п.1
k=0,41 - стадія проектування -
"Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,2 - Кошторисна вартість
проектних робіт на розширення,
реконструкцію і технічне
переоснащення підприємств,
будинків і споруд, визначена по
даному методі, збільшується
шляхом застосування коефіцієнта,
що встановлюється за
узгодженням із замовником
виходячи з
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(проектні роботи)
k=1,19 - Комунальне
господарство(ДБН Д.1.1-7-2000
додаток 2)

(0 + 1390 * 2,7) * 0,41 
* 1,2 * 7,77 * 1,19

17073,07

 

3 4 5



1 2
            1 (елемент)

8 Відкриті павільйони для
чекання транспорту,

    Розрахунковий показник:
            4 (елемент)

Разом по кошторису
Всього по кошторису (с урахуванням дод. витрат) 122419,47
ПДВ (20%) 24483,89
Разом 146903,36

Розд.40,табл.15,п.5
k=0,45 - стадія проектування -
"Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,1 - Проектування об`єктів для
будівництва за кордоном.
Переклад текстових матеріалів
технічної документації, написів на
кресленнях на іноземну мову.
(Загальні вказівки до СЦПР
п.3.10)
  [k=1 - застос. для частини
"Всього"]
k=0,25 - Вартість прив`язки
типових проектів визначається за
цінами Збірника з застосуванням
коефіцієнта. (Загальні вказівки до
СЦПР п.2.4)
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(проектні роботи)
k=1,01 - Районне планування.
Планування і забудова населених
пунктів(ДБН Д.1.1-7-2000 додаток
2)

397 * 4 * 0,45 * [1 + 
(1) * (1,1 - 1)] * 0,25 * 
7,77 * 1,01

1542,19

122419,47

 

3 4 5
  [k=1 - застос. для частини
"Всього"]
k=1,1 - Проектування об`єктів для
будівництва за кордоном.
Переклад текстових матеріалів
технічної документації, написів на
кресленнях на іноземну мову.
(Загальні вказівки до СЦПР
п.3.10)
  [k=1 - застос. для частини
"Всього"]
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(проектні роботи)
k=1,01 - Районне планування.
Планування і забудова населених
пунктів(ДБН Д.1.1-7-2000 додаток
2)



м.п.

"____"__________________20___р.
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ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ Фалюта І.В.

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ

КОШТОРИС СКЛАВ Чернишев В.І.
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Разом:  Сто сорок шість тисяч дев`ятсот три гривні 36 копійок

ДИРЕКТОР Хаврона О.Є.

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУ Чернишев В.І.


