
Форма 2-П

№
з/п

Характеристика 
підприємства, будинку, 
споруди або види робіт

на проектні роботи
для будівництва

1 2
1 Проектування центрального

опалення житлових
будинків, готелів,
адміністративних будинків,
шкіл, дитячих установ,
магазинів, лікарень,
поліклінік, їдалень, гаражів,
теплиць при об’ємі будинку
в тис. куб. м, до:0,25

    Розрахунковий показник:
            1 (будинок)

2 Складання кошторису на
центральне опалення

    Розрахунковий показник:
            1
(на кожні 100 м3 буди)

Розд.70,табл.3,п.4-4-8
k=1 - стадія проектування -
"Робоча документація" (ДБН
Д.1.1-7-2000)
k=1,19 - Капітальний ремонт
будинків і споруд(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2)

0,26 * 1 * 1 * 1,19 * 
7,77

2,40
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3 4 5
Розд.70,табл.3,п.2-6-1
k=1 - стадія проектування -
"Робоча документація" (ДБН
Д.1.1-7-2000)
k=1,1 - У залежності від
додаткових факторів до цін
таблиці застосовувати коефіцієнти:
При проектуванні двохтрубних
систем опалення - 1,1
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 - Капітальний ремонт
будинків і споруд(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)

46,75 * 1 * 1 * 1,1 * 
1,2 * 1,19 * 7,77

570,59

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"
Капітальний ремонт системи опалення ї ЗОШ I-III ступеня

Найменування проектної організації: ТзОВ "Енерготехсервіс"

Найменування організації-замовника:

 

Додаток до договору № від __________________

КОШТОРИС № 17-01
на проектні (вишукувальні) роботи

Кошторис (Форма 2-П) на проектні роботи №1



1 2

3 Складання зведеного
кошторису (форма С–5) з
пояснювальною запискою

    Розрахунковий показник:
            1
(один зводений коштор)

Разом по кошторису

м.п.

"____"__________________20___р.

ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ

КОШТОРИС СКЛАВ

Разом 970,52

Разом:  Дев`ятсот сімдесят гривень 52 копійки

ДИРЕКТОР

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУ

808,77

Всього по кошторису (с урахуванням дод. витрат) 808,77
ПДВ (20%) 161,75

k=7,77 - Наказ Міністерства 
регіонального розвитку та 
будівництва України від 01.07.2008 
N297(проектні роботи)
Розд.70,табл.3,п.4-7-1
k=1 - стадія проектування -
"Робоча документація" (ДБН
Д.1.1-7-2000)
k=1,19 - Капітальний ремонт
будинків і споруд(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)

25,5 * 1 * 1 * 1,19 * 
7,77

235,78
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