
Будівельні Технології: Кошторис 8   s/n 3211 581_роз - 1 -

(найменування будови)

 Аварійно - відбудовні роботи (поточний ремонт) багатоповерхового житлового будинку за адресою (м. Харків, вулиця Ростовська,9)

   ЗАМОВНИК:

   ПІДРЯДНИК:

 Договір № __________ від ___________________________ 

 РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і
загальновиробничих витратах 

люд.год. 5 864,19

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 5 864,19

№

кошторисів

Найменування об`єкта Кошторисна
трудомісткість
в прямих і ЗВВ

Показник
Адміні-

стративні

витрати

люд.год. грн./люд.год. грн.

1 2 3 4 5

Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та
реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування

02-01-01 Аварійно - відбудовні роботи (поточний ремонт)
багатоповерхового житлового будинку за адресою (м. Харків,
вулиця Ростовська,9)

5 864,19 3,89 22 812

Разом за видом будівництва  5 864,19 22 812

Всього адміністративних витрат від прямих і
загальновиробничих витрат

5 864,19 22 812

Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат

Всього адміністративних витрат від додаткових витрат  -  - 

Всього адміністративних витрат - 22 812

Склав    

Перевірив    



Будівельні Технології: Кошторис 8   s/n 3211 581_роз - 2 -

(найменування будови)

 Аварійно - відбудовні роботи (поточний ремонт) багатоповерхового житлового будинку за адресою (м. Харків, вулиця Ростовська,9)

   ЗАМОВНИК:

   ПІДРЯДНИК:

 Договір № __________ від ___________________________ 

 РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і
загальновиробничих витратах 

люд.год. 5 864,19

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 5 864,19

у тому числі              -

будівельні роботи люд.год. 5 864,19

№

кошторисів

Найменування об`єкта Кошторисна
трудомісткість
в прямих і ЗВВ

Показник Кошторисний
прибуток

люд.год. грн./люд.год. грн.

1 2 3 4 5

Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та
реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв
№№ 4,6,7,10,11,16,19,21)

02-01-01 Аварійно - відбудовні роботи (поточний ремонт)
багатоповерхового житлового будинку за адресою (м. Харків,
вулиця Ростовська,9)

5 864,19 7,65 44 861

Разом за видом будівництва  5 864,19 44 861

Всього кошторисного прибутку від прямих і
загальновиробничих витрат

5 864,19 44 861

Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат

Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат  -  - 

Всього кошторисного прибутку - 44 861

Склав    

Перевірив    


