
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів): «Дитяча кімната для особливих дітей».

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витрат):

великии і__і ма;іии

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Зачостянський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. Замостянська, 51 (колишня 50-річчя Перемоги)
Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих 

малозахищених категорій молоді «Паросток»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
У рамках реалізації даного проекту плануємо створити «Дитячу кімнату для 

особливих дітей» на базі Центру соціальних послуг для малозабезпечених категорій дітей, 
молоді та їхнього найближчого оточення Г'О «Паросток», у якій сім"ї, які виховують дітей 
з інвалідністю та сім 'ї внутрішньо перемішених осіб зможуть на деякий час безкоштовно 
залишати своїх дітей під наглядом фахІвців-вихователів, студентів-волонтерів 
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (психологів та 
соціальних педагогів) і батьків дітей з особливими потребами. У свою чергу, перебування 
у «Дитячій кімнаті» буде сприяти забезпеченню змістовного дозвілля та покращенню 
емоційного стану дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб, знімати 
нервове збудження: набуттю необхідних вмінь, навичок адаптації і інтеграції в систему 
сучасних суспільних відносин. Також «Дитяча кімната» надасть можливість 
об'єднуватися сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, сім'ї внутрішніх переселенців, 
організовуючи їхню взаємодію в наданні допомоги один одному.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований: 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вилине на подал ьиіе життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суд 'скт. який може бути потенційним виконавцем проекту. Також■ 
обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами і :

Мета проекту-покрашення якості життя дітей з і н " М іG&jfâ^VA 
опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі внутрікпньогі^ д ешшаши^Асіб. а
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також їхніх батьків, особливим чином матерів шляхом впровадження в м. Вінниця у 2016 
році нової послуги Центру ГО «Паросток» «Дитяча кімната для особливих дітей».

У м. Вінниця спостерігається тенденція зростання кількості дітей, які мають 
інвалідність і не можуть відвідувати садочок або звичайну школу. Не вирішеними 
залишаються питання відпочинку та участі у культурному житті сім’ї, яка виховує дитину 
з інвалідністю.Найчастіше догляд за дитиною лягає на матір і займає весь її час. різко 
звужено коло її спілкування. Матері змушені постійно перебувати біля своєї дитини. Ці 
жінки відчувають приреченість на одноманітну та психологічно важку працю по догляду 
за дитиною, відчувають постійну вгому та втрату віри у майбутнє.Торговельні та торгово- 
розважальні центрим. Вінниці пропонують послуги «Дитячої кімнати», де батьки мають 
змогу залишити «здорових дітей» під наглядом професійних вихователів. Але, нажаль, для 
дітей, які мають інвалідність такі послуги не доступні. Жінки, що мають дітей з 
інвалідністю, мають нерівні можливості по відношенню до звичайних жінок, тому що не 
можуть скористатися послугою «Дитячої кімнати» для того, щоб хоч на деякий час мати 
можливість відпочити та приділити хоч трохи часу своєму саморозвитку, спілкуванню з 
іншими, взяти участь у культурно-масових заходах, тощо.

Також важливою проблемою є те, що батьки дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, у тому числі внутрішньо переміщені особи не мають коштів для 
того, щоб їхні діти могли відвідувати «Дитячу кімнату», але потребують такої послуги.

У березні 2011р. Вінницька міська рада виділила громадській організації 
«Паросток» на пільгових умовах з правом подальшої приватизації приміщення 
загальною площею 133,9 м 2 для створення Центру соціальних послуг для 
малозабезпечених категорій дітей і молоді та їхнього найближчого оточення (далі-Центр). 
У 2011 році Посольство Федеративної Республіки Німеччинанадало кошти у сумі 
132000,00 гри. на проведення ремонтних робіт для забезпечення повноцінного 
функціонування Центру та пристосування приміщення до потреб людей з інвалідністю. 
На даний час у Центрі працюють 2 групи денного перебування для молоді з важкою 
розумовою відсталістю; надаються соціальні, юридичні та психологічні послуги молоді з 
інвалідністю, молоді, яка живе з ВІЛ/СНІДом, та молоді, яка має статус ВПО, молоді у 
важких життєвих ситуація та їхньому найближчому оточенню; проводяться різноманітні 
семінари та тренінги; працює Центр волонтерів по наданню допомоги малозабезпеченим 
категоріям молоді;працює спортивно-реабілітаційний зал;проводяться групи 
взаємодопомоги.

У даному проекті плануємо творчо наслідувати досвід Польщі, де при костелах 
існують кімнати - «Планети радості», де і:а будь-який час можна залишити «особливу» 
дитину. З дітьми там працює лікар, пспхолог. учитель (на волонтерських засадах), а з 
батьками розмовляє священик, консультують лікарі та психологи.

Саме тому, у рамках реалізації даного проекту плануємо створити «Дитячу 
кімнату» на базі Центру ГО «Паросток», у якій с ім 'ї можуть на деякий час залишати дітей 
під наглядом фахівців-вихователів, студенті в-волонтерів Вінницького державного 
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (психологів та соціальних педагогів) і 
батьків дітей з особливими потребами. У свою чергу, перебування у «Дитячій кімнаті» 
буде сприяти забезпеченню змістовного дозвілля та покращенню емоційного стану дітей 
з інвалідністю та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі 
внутрішньо переміщених осіб, знімати нервове збудження; набуттю необхідних вмінь, 
навичок адаптації і інтеграції в систему сучасних суспільних відносин. Також «Дитяча 
кімната» надасть можливість о б ’єднуватися сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, 
сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ям внутрішніх 
переселенців, організовуючи їхню взаємодію в паданні допомоги один одному.

У приміщенні Центру існує кімната, у якій не було проведено ремонтних робіт 
через брак коштів. Благодійники та волонтери надали ГО «Паросток» допомогу у 
демонтуванні перегородки, яка існувала у кімнаті і знаходилася в аварійному стані, 
проведенні електрики, вибиття віконного отвору та монтажу віконного блоку. В рамках

2



реалізації проекту будуть проведені ремонтні роботи для забезпечення повноцінного 
функціонування «Дитячої кімнати». Існус попередній кошторис робіт, у разі затвердження 
гранту, ми зобов'язуємся надати усі відповідні юридичні документи.

Також плануємо закупити обладнання га дидактичний матеріал необхідні для 
надання послуги ‘'Дитячої кімнати».

У Стратегії розвитку «Вінишія-2020» зазначено СТРАТЕГІЧНИЙ 
ПРІОРИТЕТ 4 ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ, згідно якого «Місто повинно 
нарощувати можливості для забезпечення благополуччя мешканців та їх сімей». «,..м. 
Вінниця прагне підвищити рівень залучення городян у суспільне життя, розширяти 
можливості їх самореалізації як соціальних суб’єктів через формування різних 
колективних міських ідентичностей, таких, як Ціль 1 вищезазначеного стратегічного 
пріоритету: «Місто, дружне до дитини».

У стратегії зазнчено, що «Діти -  привілейована категорія мешканців міста, і вони 
заслуговують особливої уваги з боку всіх членів територіальної громади. Спираючись на 
досвід міст Європи та світу та на основі програми ЮНІСЕФ «Міста, дружні до дітей», у 
2009 році містом була розроблена і прийнята власна комплексна довгострокова програма 
«Вінниця -  місто, дружнє до дітей». Особлива увага має бути приділена дітям з сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах, дітям з обмеженими фізичними 
можливостями та тим, які живуть без адекватної підтримки сім’ї.

Також даний поект відпонідас Цілі 5 ішщезазначеного стратегічного пріоритету: 
«Місто соціальної згуртованості», а саме: у Стратегії зазначено, що «Як місто соціаіьної 
згуртованості. Вінниця бере на себе зобов'язання втілювати в життя на місцевому рівні 
засади Конвенції ООН «Про права інвалідів». Місто буде підтримувати різноманітні 
заходи, спрямовані на заохочення, захист та забезпечення повного й рівного здійснення 
всіма людьми з функціональними обмеженнями (людьми з інвалідністю) всіх прав 
людини й основоположних свобод.

Важливу роль у підвищенні якості життя і забезпеченні соціального захисту 
категорій мешканців, які його потребують, відіграють соціальні послуги». Саме тому, 
виникає необхідність сприяння щодо підвищення якості соціальних послуг мешканців м. 
Вінниця, особливим чином дітей. Впровадження нових підходів у системі соціаіьного 
захисту забезпечить високу життєздатність громади протистояти різним викликам.

Реаіізація даного проекту позитивно вплине на подальше життя мешканців м. 
Вінниці, а саме:

1. Буде забезпечено змістовне дозвілля для дітей з інвалідністю та дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі тих, що мають статус 
внугрішньо переміщеної особи.

2. Відбудеться сприяння розвитку творчого потенціату дітей з інвалідністю та дітей, 
які опинилися у складних життєвих обставинах, у том}' числі тих, які мають статус 
внугрішньо переміщеної особи.

3. Буде забезпечено соціально-психологічну підтримку батьків, особливим чином 
матерів, які виховують дітей з інвалідністю та батьків, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, у тому числі мають статус внутрішньо переміщеної особи.

4. Відбудеться сприяння організації взаємодії сімей, які виховують дітей з 
інвалідністю та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі 
внутрішніх переселенців в наданні допомоги один одному.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Бенефіціаріями проекту будуть:
1. Діти з інвалідністю.
2. Батьки дітей з інвалідністю.
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3. Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі мають 
статус внутрішньо переміщеної особи.

4. Батьки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі 
мають статус внутрішньо переміщеної особи.

5. Студенти Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
6. Соціальні педагоги навчальних закладів.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 
Короткострокові результати:

1. Будуть проведені ремонтні роботи «Дитячої кімнати для особливих дітей».
2. Буде придбано та встановлення необхідне обладнання та дидактичний матеріал для 

надання послуги «Дитячої кімнати для особливих дітей».
3. Не менш ніж 300 дітей з інвалідністю та дітей з сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, у тому числі сімї внутрішніх переселенців отримають 
послуги «Дитячої кімнати для особливих дітей».

4. Буде розроблено, видано та розповсюджено 1000 примірників інформаційного 
буклету про «Дитячу кімнату для особливих дітей».

5. Буде проведено групи самодопомоги для батьків дітей з інвалідністю та батьків, які 
опинилися у складних життсвих обс тавинах, у тому числі мають статус внутрішньо 
перемішеної особи.

Довгострокові результати:
1. Буде забезпечено змістовне дозвілля для дітей з інвалідністю та дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі мають статус внутрішньо 
переміщеної особи.

2. Відбудеться сприяння розвитку творчого потенціалу дітей з інвалідністю та дітей, 
які опинилися у складних життсвих обставинах, у тому числі мають статус внутрішньо 
переміщеної особи..

3. Буде забезпечено соціально-психологічну підтримку батьків, особливим чином 
матерів, які виховують дітей з інвалідністю та батьків, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, у тому числі мають статус внутрішньо переміщеної особи.

4. Відбудеться сприяння організації взаємодії сімей, які виховують дітей з 
інвалідністю та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі мають 
статус внутрішньо переміщеної особи.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Столик дитячий круглий (5 шт.) 2770,00

2. Стільчики дитячі з можливістю регулювання (10 шт.) 2000.00

3. Дитяче м'яке крісло+пуф Тако (6 шт.) 7578.00

4.Стінка дитяча з 5-ти елементів 2700х300х 1588мм (1 
шт.) 4500,00

5. Іонізатор-очищувач повітря «Супср Плюс Г-ко»(І шт.) 1600,00
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6. Будиночок Віні Пуха "Чарівне дерево", Smoby (1 шт.) 5570,00

7. М ’який конструктор "Будівельник -7"(16 модулів, 7 
фігур) (1 шт.)

5670,00

8. Спортивний мат200х100х10см{3 шт.) 3969,00

9. Сухий басейн "Кут" 1.8 1 шт. 5230,00

10. Кульки для сухого басейну Intex Fun Ballz 80 мм 
Набір (100 шт.)

1950,00

11. Витратні матеріали для проведення змістовного 
дозвілля (набори) а саме: фарби, олівці, фломастери, 
альбоми, кольоровий папір, тісто для творчості, 
кольоровий картон, ножиці, клей) 100 осіб

6000,00

12. Дидактична черепаха та 
п'ять чохлів

6288,00

13. Дидактичний набір «Пуголовок» 1344,00

14. Навчання ранньому чи ганню 'ja методикою Г. Домана 
(2 шт.) 1600,0 0 1

і JA 
15. Кубики Зайцева (набір) (2 шт.) 1200,00

16. Складові картинки (4 шт.) 1200,00

17. Абетка з CD диском (2 шт.) 400,00

18. Матеріали Монтессорі:

Настінний модуль "Зубчасті колеса" (1шт.) 2785,00 j

Настінний модуль з 6-ма замочками та засувками (1шт.) 2780,00 1

Настінний модуль для розвитку зап'ястя "Рух по прорізи" 
(1шт.) 2870,00 1

Модуль для розвитку сіереоі нос гічноі о почуття (1 шт.) 3300,00
і 1

Настінний модуль зі шнурками «Плетіння кісок» (1шт.) 2650,00 І
І

Модуль для прогону куль (1шт.) 1800,00 1

Металеві рамки-вкладиши + 2 підставки (1шт.) 1800,00

Підставки для кольорових олівців, 12 шт. (набір) 550,00
И

Великий рухливий український алфавіт (букви прописні 
прямі) в 3-х коробках (1шт.) 2500,00 1’ ї ї  

•1 
| і



Шорсткуваті букви українського алфавіту в ящику (1шт.) 1245,00

Годинник Монтессорі (від 1 до 24) (1шт.) 1145,00

19. Будівельні роботи (див. детальний кошторис) 37222,001

20. Друк інформаційного буклету про діяльність проекту 
1000 шт.

4000,00 |
і

РАЗОМ: 123516,00
Іі
І

Власний внесок ГО «Паросток»

1. Орендна плата
b)Послуги Інтернету 6 міс. 120,00 720,00
c) Витратні матеріали для офісної техніки 6 міс. 200,00
її) Оплата комунальних послуг 6 міс. 400,00
е) Банківські послу) иб міс. 150,00 900,00
Г) Канцтовари (папір) 6 міс. 150,00 900,00
g) Матеріальне заохочення соціальною працівника 2 особи 2 особи* 
6 міс. 1378,00 16536,00

1200,00
2400,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать ло 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контакгні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду па використання моєї електронно^ ад^гси 
alyonasmirnova1@mail.ru для зазначених вище цілей '

Підпис особи, що дас згоду на використання своєї електронної адреси V..:».................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для за/начених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявкн. яка є недоступною для громадськос \ і.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

6
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а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту, Додаються.
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту. Додасться.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проект)' (креслення, схеми тощо) Кошторис 

ремонтних робіт додається.



4

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗЛРУ КУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло), 
Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище ** Контактні дані Підпис

І.Смірнова Олена 
Валентинівна

Поштова адреса: (21030), м. Вінниця,
пр. - - - - ^

л

e-mail: alyonasmirnoval@mail.ru

№
тел.:

Серія та 

.Yif

паспорту

П Г ~ Г Т

Вид. 24.04.2007 р. 
Ленінським ВМ ВМВ 
УМВС України у 
Вінницькій області

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
в у л . ____ , б у д . ____ то,

e-mail:

№
тел.:

Серія та

_Vj
EUJCnOplY

Поштова адреса: /індекс), м. Вінниця, 
ву:і._____, буд. ____кв.________

e-mail:

№
тел.:

Серія та

№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

* А* Підписуючи документ, я, разом з ним заявляю, що с мешканцем міста Віниці.

8
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9"1роф«мний комплекс АВК-5 (3.1.7) -1 -  62_СД_ССР

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 37,222 тис. гри. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

2 0

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 

Ремонт приміщень по вул. 50-рІччя Перемоги в м.ВІнннця

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2016 р.
Номери Кошторисна вартість, тис. грн

№
п/п

кошторис» і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортног інфраструктури, робгт і витрат

будівельних
робгт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

ІНШИХ
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глам 2. Об'скти основного призначення
1 2-1 Ремонт приміщень по вул. 50-річчя Перемоги а м.Вінниця 25,152 2,400 - 27,552

Разом по главі 2: 25,152 2,400 - 27,552
Разом по главах 1-7: 25,152 2,400 - 27,552
Разом по главах 1-8: 25,152 2,400 - 27,552
Разом по главах 1-9: 25,152 2,400 - 27,552
Разом по главах 1-12: 25,152 2,400 - 27,552

ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.18

Кошторисний прибуток (П) 0,773 - - 0,773

ДСТУ БД.1.1- 
1:2013 п.5.8.16

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ)

- — 0.351 0,351



ГОюграм'шй юупішсЛВК-6 (3.1.2) - 2 • 62_СД_ССР

1 2 3 4 5 6 7
ДСТУБД.1.1- 
1:2013-л 6Й.1В

К о атін ап о кр ітя  ризифвсіх учаснйгів будівництва 2,138 0,204
»

- 2,342
> У іЛЬІг IV

Д О #  Б Д і.І- витрат, пов'язаних з Інфляційними - - -

1:2013 п.5.8.16 гіроідошм (1)
Разом 28,063 2,604 0,351 31,018

ДСТУ БД.1.1- Податок на додану вартість - - 6,204 6,204
1:2013 п.5.8.16

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 28,063 2,604 6,555 37,222

Керівник проектної організації

Гояовний Інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ІПрограмниЙ комплекс АЯК-5 (3 12)

Ремонт приміщень по вул. 50-річчя Перемог* в М.ВІННИЦЯ 
Ремонт приміщень по вул. 50-річчя Перемоги В М. ВІННИЦЯ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 
ЗагальнобудівельнІ роботи

в тому числі:

Ыв
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за

ОДИНИЦЮ,
фН.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

загсггі-
вельно-

скпадсью
витрати,

гри.

Обґрунтування
ціни

* всього, грн. всього, грн. ВСЬОГО, фН. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

6 

7

7.1

1

27

І. Випити ТОУДЯ
Витрати труда робгтників-будівельниюв 
Середній розряд робгг, що виконуються 

робгтниками-будіеельниками 
Витрати труда робґгників-монтажників 
Середній розряд робгт, що виконуються 
робггниками-монтажниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, заробітна плата 

яких враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд-год
розряд

люд-год

розряд

ЛЮД-ГОД

розряд

люд-год

229,2
3.5

29,42

3.4

2,23

4.6 

24,46

19,70

19,51

22,88

32,30

Разом кошторисна трудоміскісгь люд-год 285,31

Середній розряд робіт розряд 3.5

11. Будівельні машини 1 механізми

8 СН202-1140 Крани на автомобільному ходу, маиьгод 0,1071 196.83
вантажопідйомність 6,3 т 21,08

9 СН202-1141 Крани на автомобільному ходу, маш-год 0,15477 196.69
вантажопідйомність 10 т 30,44



аїрогрмиий комплесс АВК-5 (3.1.2)

Г

1C CH2Q3-850 Нсівантажуьсічі ОДНигчОйіШиш, 
вантажопідйомність 1 т

11 СН203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т

12 СН203-1090 Підіймачі вангажопасажирські, 
вантажопідйомність 0,8 т

13 СН204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

Бензин
Дизельне паливо 
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Гідравлічна рідина

ill. Будівельні машини, воаховані в 
складі загальновиообничих витімт

14 СН270-106 Апарат для газового зварювання і різання

15 +СН270-115 Дрилі електричні

16 СН270-116 Вібратори поверхневі

17 СН270-119 Шуруп оверти

18 СН270-135 Перфоратори електричні

IV. Будівельні матеоіали. вироби і 
констоукиії

19 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3

20 С111-324 Кисень технічний газоподібний

мсіимод

маш-год

маш-год

маш-год

гри.

кг
кг

кВт-год
кг
кг

маш-год

маш-год

маш-год

маш-год

маш-год

m3



6?^С Д  ИРРПС 2-1.1

О ! \S і
73,18

♦

0,865304 29.QÇ
25,14

0.03895 47.3
1.84

. 0,1488 105,49
15,70

167,38

1,347
3.219
0.417
0,305

0,03

0,1002

2,55327

0,82824

0,075285

7,465526

0,000746 925.92 760.73 147.03 18,16 30 км.
0,69 0,57 0,11 0,01

0,036 м
0,14

1,92
0,07

1,81
0,07

0,07 30 км.



Програмний комплме АВК-5 (3.1.2)

п п
»

7 Г ' т
1

21 +С111-562 Лінолеум лоліаінілхлоридний на 
тешюзвуюізолювальній підоснові, марка 
ПР-вТ, ВК-ВТ, ЗК-8Т, товщина 3,6 мм

м2

22 +С111-609 
варіант 1

Клей для потайки ліиолеума кг

23 &С111-640-11 Підвіконня пластикові м

24 &С111-964-1 Металоконструкції індевідуапьні т

25 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т

26 +С111-1604 
варіант 1

Папір шліфувальний м2

27 +С111-1604 
варіант 2

Папір шліфувальний м2

28 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л

29 +С111-1624-2 
варіант 1

Грунтовка глибокого проникнення л

ЗО +С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна 
нелластифікована

кг

31 +С111-1626-1 
варіант 1

Дисперсія полівінілацетатна 
нелластифікована

кг

32 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т

33 С111-1895 Шпаклівка клейова т

34 С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт

мЗ



5- 62_СД_ИВРЛС_2-1 -1

17,136 177.26 173.33 0.45 3.48 ЗО км.
3037,53 2970,18 7,71 59,64

0,8568 134.8 132.00 0.16 2.64 ЗО км.
115,50 113,10 0,14 2,26

1.1 М 94.00 « _

0,03

103,40 103,40 —

гамл 16000.00 -
480,00 480,00 -

0,000039 19991.95 19488.85 111.1 392 ЗО км.
0,78 0,76 - 0,02

0,553336 110.49 108.30 0.02 2,17 ЗО км.
61,14 59,93 0,01 1,20

0,27552 110.49 108.30 0.02 2.17 ЗО км.
30,44 29,84 0,01 0,59

4,868682 13.62 13J2 0.23 0,27 ЗО км.
66,31 63,88 1,12 1,31

2,42424 13.62 13.12 0.23 0.27 ЗО км.
33,02 31,81 0,56 0,65

21,2562 54.7 53.45 0.18 1.07 ЗО км.
1162,71 1136,14 3,83 22,74

11,592 54,7 53.45 0.18 1.07 ЗО км.
634,08 619,59 2,09 12,40

0,00042 32216.07 31492.83 91.55 631.69 ЗО км.
13,53 13,23 0,04 0,26 і

0,00924 7903.57
І

7573.92 174.68 154.97 ЗО км.
73,03 69,98 1,61 1,44

0,0000432 1826.77 1719.24 71,71 35,82 ЗО км.
0.08 0,07 0,01



41рофШпмА щмппме АВК-5 (3.1.2) -4

4 4 ;ц %\  ------------- - “ 5

№■
35 +C113-2083 

варіант 1
Монтажна піна шт

36 С123-90 
варіант 2

Блоки віконні для громадських будівель 3 
потрійним склінням металопластикові 
(енергозберігаючий склопакет

м2

37 8.С123-200-41 Блоки дверні металопластикові м2

38 С142-10-2 Вода м3

39 &С1113-296-1 Сатенгіпс кг

40 &С1113-296-1 
варіант 1

Сатенгіпс *сг

41 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка M15Q

м3

42 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно- 
вапняковий 1:1:6

м3

43 &С1428-
11В67-1

Багети М П

44 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара” кг

45 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ ЮОия

46 С1545-267
і

Труби полівінілхлоридні т

47 С1545-291 Шпилька комплект

48 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3



ВГ7 ї/ 12/13 14

1 S3J2 90.00 ІЛ 30 k m .
91,82 90,00 0,02 1,80

0,45 2391.62 2337.38 7.35 46.89 30 k m .
1076,23 1051,82 3,31 21,10

2,1 2200 2200.00
4620,00 4620,00 - -

0.135264 14.11 14.11 .

1,91 1,91 « -

121,464 4.4S 4.18 0.18 0.09 30 км. ПЦ
540.51 507.72 21.86 10,93

63 4.45 4,18 0.18 0.09 30 км ПЦ
280,35 263,34 11,34 5,67

0,68544 893.08 644.83 230.74 17.51 30 km.
612.15 441,99 158,16 12,00

0,74228 774.85 528.92 230.74 15.19 30 k m .
575,16 392,61 171,27 11,28

16,4 I M 8.50 0.01 0.17 30 k m .
142.35 139,40 0,16 2,79

0,07 58.37 56.99 0,24 U A 30 k m .
4,09 3,99 0,02 0,08

0,06 313.31 307.04 0.13 6.14 30 k m .
18,80 18.42 0,01 0,37

0.0005934 63972.34 62599.89 118.09 1254.36 30 k m .
37,96 37,15 0,07 0,74

8,16 19.67 19.24 0.04 0.39 30 k m .
160,51 157,00 0,33 3,18

0,0033 17.41 14.37 21 0.34 30 k m .
0,06 0,05 0,01 -



5Трогр*ініШ еоиппееоАВМ  (3.1,2)

■'...І. 2 3 4 "

49 1507-3037 Світильник Л201Г220-12УХЛЧ игт

50 +15095-1062 Провід напругою до 380в перерізом 4мм2 
ПВ1

1000м

51 &15098-
58011-41

Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВСнг нд) м

52 +290902-55 Вимикач заглиблений для прихованої 
проводки

шт

53 +290902-224 Розетка заглиблена для прихованої 
проводки

шт

54 +290902-225 Розетка иапівгерметична

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

шт

55 С1999-9001 Електроенергія кВт-год

56 С1999-9005 Мастильні матеріали 

Разом

Разом по розділу №

V. Устаткування

кг

фН.

грн.

57 &1514-2019-1 Електрорадіатор

Разом по розділу V
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Гідравлічна рідина

ЦЯ

гри.

кВт-год
кг
кг



5- в2_СД_ИВРЛС_2-1-1

5 в/7 8/9 10/11 12/13 ] 14

4 528.65 517.74 0.54 10.37 30 км.
2114,60 2070,96 2,16 41,48

0,0154 17386.29 17396.29
267.75 267,75 - -

48,4 LS 6.50 « .»

411,40 411,40 - -

1 32 з т «

32,00 32,00 * -

4 52 52.00
208,00 208,00 - -

2 62 62.00
124,00 124,00 *

4,7041 1.22411 1.22411
5,76 5,76

0,0083 48,78 48.78
0,40 0,40

6,16 6,16

17138,19 16538,22 386,02 213,95

2 1200 1200.00
2400,00 2400,00 - -

2400,00 2400,00 - -

5,121
0,313

0,03



«1р*рам м * аомшме АВІМ (3.1.2) 6 - 62_СД_И8РЛС_2-1 -1

1 2 3 4 | 5 І 6/7 І 8/9 | 10/11 12/13 14 |
Бензин 1 Л | 1.6̂ 1

---  ■ 1 *"
1
1

Дизельне паливо І л І 3,7881 *
1 _ і. І

Поточні ціни матеріальних 
Символ ’+' визначає, що 
Символ & визначає що

яті станом на "16 лютого” 2016 р.
ють на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
че м .



іпрофямнмі яомплюАВК-5 (3.1.2) -1 - в г _ с д л с і_ 2 - і - і

Форма N11
Г:' V •* ' : * М :
2016/6

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Загалькобудімпьні роботи 

Ремонт приміщень по вул. 50-річчя Перемога в м.ВІнниця

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

27,552 тис. грн. 
0,28531 тис.лкзд.-год. 

5,927 тис. грн.
3,5 розряд

вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, гри. Витрати труда 

робл-ників, люд.-год

N8
п/п

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

іі

Найменування робгт і витрат Одиниця Кіль
кість

Всього
експлуа

тації
машин іі заробіт

ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуваним 

машин
виміру

заробгт-
в тому 

числі за
робітної 

плати

Всього в тому 
числі за
робітної 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини
ноТ плати на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 РН7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною Ю0м2 0,168 3178,14 31 08 534 221 5 71,34 11,99Л “ ■

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 1317,65 25,52 4 1,1877 0.2

2 РН7-17-9 На кожні 5 мм зміни товщини шару 100м2 0,168 2014.00 32.54 338 27 5 864 1.45* Ш 0
цементної стяжки додавати або виключати 159,58 26,71 4 1,2432 0,21

3 РН7-26-2 /лаштування покриття з лінолеуму 100м2 0,168 19914.77 3346 193 58,33 £ 8
площею покриття понад 10 м2 1146,77 - - -

4 РН11-2-11 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 20 м2, товщина шару 
20 мм

100 м 2 0,3374 6688.25 148.87 2257 1626 50 242.22 81.73
4820,18 57,32 19 2,5914 0,87

5 ЕН15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною 100м2 0,3374 2021.75 682 586 88.343 29.81
к=1,15 шпаклівкою “Сатенгіпс" 1736,82 - - -



2Профемк*й комплекс АВК-5 (3.1.2)

| 1 І 2 ! з
І й

+  •

Шііагиі/оли ОО норм о г -і,

7 РН14-35-6 Улаштування плінтусів потолочних, 
багети

4#

6 &С1113-
296-1

Сатенгіпс КГ

9 ЕН15-179-3
к=1,15

Поліпшене фарбування стін 
полівінілацвтатними водоемульсійними 
сумішами по штукатури/

100м 2

10 ЕН15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стелі "Заівпдірз’ 100м2

11 ЕН15-182-3 
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини 
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100942

12 ЕН1 $-179-4 
к=1,15

Поліпшене фарбування стель 
полівінілацвтатними водоемульсійними 
сумішами по штукатурці

100м2

13 РНЗ-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах 
вручну

1 мЗ

14 РН20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкція вагою 
до 0,1 т

1т

15 & С111-964- 
1

Металоконструкції індевідуальні т

16
Р

£N10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовиш  
блоками площею до 1 м2 з 
металлолластику в кам'яних стінах 
житлових і громадських будівель

100м2

17 С123-90 
варіант 2

Блоки віконні для громадських будівель 3 
потрійним склінням металопластикові 
(енергозберігаючий склопакет

м2

18 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ ЮОцгг

19 С113-2083 
варіант 1

Монтажна піна шт



« L G U n c l ^ M

i>1b,04 - - - -

16,4 17.94 294 151 - QM Ш
9.21 - - -

121,464 4.45 541 m

0.3374 4993.80
-

1685 491
-

74.0025 24.97
1454,89 - - - -

0.168 3423,08 575 381 115.483 19.4
2270,40 - - -

0,168 1316.04 - 221 87 - 24.702 4.15
515.04 - - - -

0,168 6129.75 . 1030 307 92.9775 75.62
1827,94 - • - -

0,486 380.91 70.62 185 151 34 17.59 8,55
310,29 18,19 9 0,7995 0,39

0,03 3782.55 1225.91 113 62 37 88.71 2.66
2073,15 141,00 4 5,3174 0,16

0.03 16000.00 480 .

0,0045 4401.51 316.91 20 18 1 191.33 0.86
4048.54 179,29 1 8,107 0,04

0,45 2391.62 1076

0,06 313.31 19

1 91.82 92
*

m

- I - - - -



1 2 3 4 5
20

л

ЕН10-25-3

іЬ и І / І 
11

Установлення мастикових підвіконних
 ̂"її ; С

І і  А V - 1  >  < і Ь  І  >  -  V  »  Г  Ч \ _

100м 0.011

22 ЕН10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними Стоками площею понад 2 до 3 м2 
з металлопластику у кам’яних стінах

100м2 0,021

23 & С123-200- 
41

Блохи дверні металопластикові м2 2,1

24 PH 17-5-2 Прокладання проводів при схованій 
проводці по необішукагтуреній поверхні

100м 0,32

25 PH 17-5-1 Прокладання проводів при схованій 
проводці в порожнинах перекриттів і 
перегородок

100м 0,12

26 & 15098- 
58011-41

Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВСнг нд) м 48,4

27 PH 17-5-3 Прокладання проводів при схованій 
проводці в борознах

100м 0,14

28 15095-1062 Провід напругою до 380в перерізом 4 м м2 
ПВ1

1000м 0,0154

29 РН17-11-3 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, які встановлюються на штирах, 
кількість ламп понад 2 до 4 шт

100шт 0,04

ЗО 1507-3037 Світильник І1201Г220-12УХЛЧ ця 4

31 РН17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01

32 290902-55 Вимикач заглиблений для прихованої 
проводки

шт 1

33 РН17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,04



6 7 8 9 10 11 12
635.14 37,84 7 7 - 31.52 OJ35
<-  л п  Г> ' " I  •  «  4  ' і n ява ■ M l

3075.03 1449.61 65 34 30
-

79.28
-

1.66
1614,93 296.27 6 11,055 0,23

2200.00 «■ 4620 .

602.52 » 193 174
-

28.28 9.05
54241 -

- - -

441.05 53 46 m 20.39 2.45
381,29 - •

8 50 411

642.78
-

90 81
-

30.32 4.24
561,54 *

- - -

17386,29 268 - -

\

9007,90 76 98 392 221 3 270.76 10.83
v  v  v
5515,38 63,20 3 2,9415 0,12

528,65 2115 .

701 62
-

7 7

-

37.51 0.38
692,81 -

- - -

32 00 32 ..
l / ь  • V  V

660.97

•

26 26 35.41 1.42
654,02 -



проводки

35 PH 17-12-12 Установлення штепсельних розеток
герметичних та напівгерметичних

100шг 0,02

36 290902-225 Розетка напівгерметичиа шг 2

37 & 1514- Єлектрорадіатор 
2019-1

ия 2

Разом прямі витрати по кошторису

Разом устаткування, грн.
Всього устаткування, грн.
Разом будівельні роботи, грн. 

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису______________
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

робітна плата, грн.

/посаде, підпис ( ініціали, прізвище))

Іпосада, підпис ( ініціали, прізвище)]



- •

974.04 19 19 ш 5Ш 105
967,09 - -

62.00 124 _ ш

1200.00
-

2400
- - -

- - - -
24795

2400
2400

22395

5090 165
50

258.62
2,23

17140
5140
2757

24,46
787

25152

27552
285,31

5927


