
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2016 році

Ідентифікаційний номер її рос к і т
(вписує уповноваж ений робочий орган, згідно і реестром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Розширення спектру наданнн реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та 
дітей групи ризику на базі Центру «Промінь»

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

І—1 малий

П роект буде реалізовано на території міста Вінниці (■впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Ленінський район

3. Адреса, назва устаноин/закладу, будинку:

Вінницький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» Міністерства 
соціальної політки України, мета діяльності закладу: здійснення комплексу заходів із 
ранньої соціальної реабілітації (габІлітації), соціальної, психолого-педаюгічної, фізичної 
та медичної реабілітації для дітей-інвалідів. а також дітей віком до 2 років (включно), які 
мають ризики отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), 
зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, корегування порушень розвитку, 
навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення 
передумов для їхньої інтеграції у суспільство. Адреса: м.Вінниця, вул. Червоних 
партизан» 10.

4. Короткий опис проекту (ие більше 50 слів )
Метою проектує підвищення психофізичного ріння здоров’я дітей з Інвалідністю та 
дітей групи ризику шляхом впровадження нової реабілітаційної послуги «Галотерапія» на 
базі Вінницького центру «Промінь» Постійні стреси, погіршення екологічної ситуації та 
інші фактори, змушують фахівців шукати нес ноні методи лікування дітей ч інвалідністю та 
дітей групи ризику. Одним з таких методів с содетараиія: різновидами якої є спелеотерапія 
та галотерапія. Медичні покази зас тосування сольової кімнати доводять необхідність 
включення Галотерапіїу систему комплексної реабілі тації дітей з інвалідністю та дітей 
групи ризику, що сприятиме підвищенню їхньому ріишо стресостій кості до хвороб та 
покращенню загального ріиня самопочуття.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

(РЄЄСТРАЦМ ЗВЕРНЕНЬ ГА «1ДОНИК ОСА)

Інджс



5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення яко ї він спрямований; 
запропоновані ріш ення; пояснення, чало1 саме це завдання повинно бути реалізоване і яким  
чином його реалізація вплине на подальше 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 капіт аїьний характер, зазначається мож ливість користування результатами  
проекту особами з особливими потребами ):

М ста проекту: п ідвищ ення психофізичного р івня здоров’я дітей з інвалідністю та 
дітей групи ризику шляхом впровадження нової реабілітаційної послуги 
«Галотсряпіи» на базі Цей гру «Промінь»

У С тратег і ї  р озви тку  «Ш нніши-2020» зазначено, що поширення стандартів здорового 
способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг як 
передумова підвищення показників якості та тривалості життя. Здоров'я та жи п  я людини 
с однією з найвищих цінностей європейського способу життя. Сформувати у мешканців 
міста бережливе ставлення до свого власного здоров'я і забезпечити необхідні умови для 
його підтримання є непростим завданням. За даними незалежного оцінювання, показники 
стану здоров'я громадян нашої держави незадовільні, що с відображенням комплексу 
наявних соціально-економічних та екологічних проблем, а також недостатньо розвинутої 
системи охорони здоров'я.

Ще одним із ключових тезисів вищезазначеного документу с інтеграція зусиль усіх членів 
територіальної громади міста для створення передумов для повноцінною і здорового 
розвитку дітей. Діти привілейована категорія мешканців міста, яка заслуговуй на 
особливу увагу з боку усіх членів територіальної громади. На жаль, подібні заяви нерідко 
залишаються лише слонами. На рівні держави в цілому і на рівні окремих територій уже 
тривалий час виділяється недостатньо коштів на розвиток мережі та матеріальне 
забезпечення освітніх, реабілітаційних та культурно-розважальних закладів для дітей, 
забезпечення якості послуг, які вони надають, створення умов для комфортного, цікавого 
та безпечного проживання дітей у місті. Проблеми поглиблюються ще й внаслідок того, 
що діти потерпають від матеріальних та психологічних проблем у своїх родинах, що є 
відображенням негативних загальнодержавних соціально-економічних тенденцій останніх 
років. На сьогоднішній день у м. Вінниці мешкають понад 3000 дітей з інвалідністю та 
дітей, які належать до групи ризику. Щоденно ця кількість дітей зростає у наслідок важкої 
екологічної та соціально-економічної ситуації в Україні.

Одним із найпотужніших реабілітаційних закладів м. Вінниці та Вінницької області є 
Вінницький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» Міністерства 
соціальної політки України. Метою діяльності Центру с здійснення комплексу заходів із 
ранньої соціальної реабілітації (габіліпшії), соціальної, психолого-педагогічної. фізичної 
та медичної реабілітації для дітей-інналілів. а також дітей віком до 2 років (включно), які 
мають ризики отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), 
зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, корегування порушень розвитку, 
навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення

2



передумов для їхньої інтеграції у суспільство. У 2015 р. у Центрі «Промінь» реабілітацію 
пройшли 667 дітсй-інвалідів. Із них - 220 дітей 5 м. Вінниці.

Шалений темп життя, постійні стреси, погіршення екологічної ситуації та іній і фактори, 
змушують фахівців шукати все нові методи лікування з новітніми хворобами та 
недугами. Одним з таких методів є солстарапіи: різновидами якої є епелеотерапія та  
галотерапія.

Галотерапія - це методика, завдяки якій відтворюється штучним чином мікроклімат, 
схожий 'і підземними соляними печерами, копальнями, шахтами. Даний метод заснований 
на цілющих властивостях солі. Єдиним, легальним, науково обгрунтованим в Україні 
методом галотерапії є лікування в середовищі сухого аерозолю ИаСІ з достатньою 
терапевтичною концентрацією.
Головним лікувальним фактором спслеотерапії є сіль, або МаС). її найдрібніші частинки 
розміром 1 - 5 мікрон. Саме найдрібніші частинки солі проникають у найвіддаленіші 
відділи бронхіальною дерева. та надають. бронходренажну. протизапальну, 
імуномодулюючу дію па респіраторний тракт ідо опосередковано покрашує загальний 
захист організму. Поліпшення дренажної функції і зменшення запалення дихальних 
шляхів сприяють зниженню гіперреактишюсті і зменшенню бронхосгіастичного 
компонента.

Досвід застосування галотерапії в практичній медицині та реабілітології підтвердив 
високу ефективність штучного галоаерозоля. с творюваного в галокамері (соляній кімнаті). 
Лікування бронхіальної астми. хронічною бронхіту, обструктивного бронхіту, хронічного 
гаймориту, сезонної алергії, алергічного і вазомоторного риніту в умовах соляної кімнати 
(галокамери) досить ефективно, що переконливо доведено, науково обгрунтовано, 
підтверджено практичним досвідом роботи і зараз вже не обговорюється. Позитивні 
результати лікування відзначені у 80% хворих (95% дітей) з різними варіантами 
бронхіальної астми, хронічною бронхіту, ю с і р о ю  бронхіту, із захворюваннями верхніх 
дихальних шляхів. У дітей із порушеннями опорно-руховою апарату,ДЦП, Синдромом 
Дауна та іншими спадковими хворобами слабким місцем є дихальна система, яка 
потребує постійного оздоровлення та підтримки.

Сольові к імнати  застосовуються для:
загальної реабілітації і оздоровлення організму: 
очищення й лікування дихальних шляхів; 
оздоровлення системи кровообігу і лімфотоку; 
сприяння виведенню шлаків: 
стабілізації обмінних процесів: 
лікування захворювань шкіри: 
внутрішнього оздоровлення та релаксації: 
досягнення антистресової і антидепресивної ефекту: 
для лікування всіх видів алергії і її профілактики: 
для психоемоційного розвантаження.

Усі зазначенні вище покази застосування сольової кімнати доводять необхідність 
включення Галотерапії  V систему комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та дітей 
групи ризику.
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У примішені Центру «Промінь» г кімната, загальною п л о щ е ю __________для обладнання
та відкриття сольової кімнат», але обмеженні умови фінансування бюджетних установ не 
дозволяють проводити закупівлю обладнання, у тому числі реабілітаційного та 
медичного, та здійснювати оплату ремонтних робіт, що е 'значною перешкодою для 
розвитку системи реабілітаційних послуг на базі Центру «Промінь».

6. Обгрунтування бенефіиіарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Бенефіціаріями проекту будуть ліги з інвалідністю, діти з інвалідністю із числа ВПО, 
групи ризику, які мешкають у м. Вінниці та інших регіонах України.їхні батьки та 
опікуни.

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

1. Будуть проведені ремонтні роботи та переобладнана кімната згідно вимог для 
надання послуг з Галотерапії на базі Центру «Промінь».

2. Буде придбано га встановлення необхідне спеціалізоване обладнання для надання 
послуг з Галотерапії.

3. Не менш ніж 500 дітей з інвалідністю та дітей групи ризику отримають послуги з 

Галотерапії на базі Центру «Промінь».

4. Буде розроблено та розповсюджено 500 примірників інформаційного буклету 

«Галогерапія у системі реабілітації дітей з інвалідністю та дітей групи ризику».
Довгострокові:

1. Покращення психофізичного стану дітей з інвалідністю, їхніх батьків та опікунів, які будуть з 
ними під час проходження сеансів Галотерапії.

2. Сформований позитивний імідж в громаді м. Вінниця Центру «Промінь» дозволить 
розширювати спектр реабілітаційних послуг за рахунок позабюджетних коштів.

3. Буде сформоване позитивне толерантне відношення до дітей з інвалідністю та дітей групи 
ризику в громаді м.Вінниці.

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

■■ " .. .........  - —— — ■■■

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн.

1.Ремонтні роботи приміщснші n t l  соляну шахту 
(детальний кош торис додасться), основні види робіт:
фундамент під перегородки, встановлення перегородки, 
встановлення дверей, підлога, упорядження внутрішнє, 
електричні роботи, вентиляція

92486,00

2. Придбання та встановлення галогенератора 
HaloCompakt

97600,00
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3.Придбання стільців дерев'яних зі спинками ( К) 
плук*550,00 гри.)

5500.00

4.кушетки дерев'яні (3 іпгуки* 1200.00 гри.) 3600,00

РАЗОМ: 199186,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадин У країни, які належать до 
територіальної громади міста Ніни и ні та п ідтримую ть цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки {необхідно (Юдити оригінал списку у  
паперовій формі).

10. К онтактні дані авторі»  її роп о лінії (проекту), и к і будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авто ріп іншії* пропозицій, мешканців, представників  ЗМ І, і мстою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджені, і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адрсси 
isarancha@gmail.com для зазначених шнце цілей

Підпис особи, що дає  згоду на використаним своєї електронної а д р е с и ...... ............
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазточених в и т е  
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (т ільки  для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бдапку-заявки. яка с недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографіяЛ'. які стосуються цього проект).
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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С Т О Р ІН К У  Н Е О Б Х ІД Н О  РО'І Д Р У К У В А Т И  НА О К Р Е М О М У  А Р К У Ш І

12. А втор  проекту  та  його кон тактн і  лані ииті необхідно вписати чітко і зрозумію).
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Вінницької міської ради,
*** Підписуючи документ, и. разом ч шім лиж іию. 11 [О с мешканцем міста Иінипі.
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( назва організації, що затверджує )

ЕПрограмний комплекс АВК-5 (3.1.2) - 1 -

Форма № 5

63_СД_ССР

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 92,486 тис. гри.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" "___________________________20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщення під соляну шахту Вінницького центру реабілітації дітей-інвалідів "Промінь" міністерства соціальної політики
України за адресою: вуя. Червоних Партизанів, 10 в м. Вінниці

Складений в поточних цінах станом на 25 лютого 2016 р.

№
п/п

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 2-1 Приміщення під соляну шахту 56,057 - - 56,057

Разом по главі 2: 56,057 - 56,057
Разом по главах 1-7: 56,057 - - 56,057
Разом по главах 1-8: 56,057 - * 56,057
Разом по главах 1 -9: 56,057 - - 56,057

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДСТУ Б Д. 1.1 - Кошти на утримання служби замовника {включаючи витрати на - - 1,121 1,121

1:2013Дод. Кп. технічний нагляд) (2 %)
44



7Програмняй комплекс АВК-5 (3.1.2) - 2 - 63_СД_ССР

1 2 3 4 5 6 7

Разом по главі 10: - - 1,121 1,121

Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд
3 ДСТУ БД.1.1- Вартість проектних робіт - - 4,490 4,490

1:2013 Дод. К п.
49

4 ДСТУ БД.1.1- Кошти на здійснення авторського нагляду - - 1,545 1,545
1:2013 Дод. К п.

51

Разом по главі 12: - - 6,035 6,035
Разом по главах 1-12: 56,057 - 7,156 63,213

ДСТУ БД.1.1- Кошторисний прибуток (П) 1,681 - - 1,681
1:2013 п.5.8.16
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 0,763 0,763
1:2013 п.5.8.16 організацій (АВ)
ДСТУ БД.1.1- Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 1,121 - 0,143 1,264
1:2013 п.5.8.16

Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 10,151 - - 10,151
N П-145 процесами (І)

Разом 69,010 - 8,062 77,072
ДСТУ Б Д.1.1- Податок на додану вартість - - 15,414 15,414
1:2013 п.5.8.16

Всьогр^^4в^о^)Ц|(<>шторисному розрахунку 69,010 - 23,476 92,486

Керівник проектної організаціє §
5 *

Головний інженер проекту 
{Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

■3&
•ГУ1/



1 Програмиий комплекс АВК-5 (3.1.2) - 1 - 63_СД_ЛС1_2-М

Форма № 1
Капітальний ремонт приміщення під соляну шахту Вінницького центру реабілітації дітей-інвалідів "Промінь" міністерства соціальної полп-ики України за адресою:
вул. Червоних Партизанів, 10 в м. Вінниці
кошторис

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

Приміщення під соляну шахту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

56,057 тис. грн. 
0,62046 тис.люд.-год. 

13,298 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на “25 лютого112016 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.-год.

№
п/п

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Всього
експлуа

тації
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуваням 

машин

заробіт
в тому 

числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
ної плати на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1. Фундаменти під перегородку

1 РН1-1-2 Розробка фунту всередині будівлі в 100 м3 0,0065 14590.88 95 71 т 605.2 3.93
траншеях 10875,44 - - - -

2 РН2-12-1 Улаштування основи під фундаменти 100 м3 0,00065 50560.41 _ 33 б 506.05 0.33
9346,74 - - - -

3 ЕД6-50-15 Збирання і розбирання дерев'яної щитової ЮОмЗ 0,0065 22270.02 - 145 60 - 480.5505 3.12
К=1,15 опалубки з щитів опалубки площею до 1 

м2 для улаштування фундаментів 
стрічкових, шириною, мм до 500

9216,96



2Програмний комплекс АВК-5 (3.1.2) - 2 -  63_СД_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 ЕД6-68-3 Укладання бетонної суміші в окремі ЮОмЗ 0,0065 5501.02 36 36 286.81 1.86

К=1,15 конструкції вручну. Об'єм конструкції, мЗ, і 
спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вручну

5501,02
'

5 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 0,663 1128.84 748
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 1057 173 - 9,24

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 загал ьновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

1057

884
173
103

1,02
32

1160

Всього по розділу 1 1160

Розділ 2. Перегородки

6 Е8-14-1 Мурування армованих перегородок з 100м2 0,252 7099.91 1789 1211 227.125 57.24
К=1,15 каменів керамічних товщиною 120 мм при 

висоті поверху до 4 м (пінобетон)
4805,97 Ш

1 & С 111-770- Блоки пінобетонні. м3 3,024 1032.22 3121
15-12 - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 4910 1211 - 57,24

Разом будівельні роботи, грн. 
втому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

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

Всього будівельні роботи, грн.

4910

3699
1211
709

6,87
222

5619



^Програмний комплекс АВК-5 (3.1.2) - З - 63_СД_ЛС1_2-1 -1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу 2 5619

Розділ 3. Двері

8 РН6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 3256.78 33 33 184.37 1.84
3252,29 - - - -

9 РН6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,021 765.82 16 16 _ 44.68 0.94

10 ЕН10-28-5

» * 1

Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21- 
9

1 блок 2
765,82
785.03

-

370 236
-

6.003 12.01
К=1,15 118,02

11 & С123-44- Блоки дверні 2100x1000 блок 2 2953.19 5906

12

Б5-3 
варіант 1 
& С123-357-

* • 1 

Наличники м 21,2 22.08 468

13
1
& С1545-44- Анкер дверний шт 16 6.63

-

106
- - -

1
варіант 1

- - - - -

Разом прямі витрати по розділу 3 6899 285 - 14,79

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.

6899

6614
285
178
1,77

58
7077

Всього по розділу 3 7077



^Програмний комплекс АВК-5 (3.1.2) - 4  - 63_СД_Л С 1 _2 -1 -1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 4. Підлоги

14 РН7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог 100м2 0,2 892.97 179 179 . 53.09 10.62

15 ЕН11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками мЗ 6
892,97
838.61 138.58 5032 609 831 5.497 32.96

К=1,15 підстилаючих щебеневих шарів 101,53 28,52 171 1,4007 8,4

16 ЕН11-11-5 Улаштування стяжок бетонних 100м2 0,2 3516.97 _ 703 246 66.5045 13.3
К=1,15 товщиною 20 мм 1228,34 - - - -

17 ЕН11-11-6 Додавати або виключати на кожні 5 мм 100м 2 1,2 607.83 729 45 2.0125 2.42
К=6 зміни товщини бетонних стяжок 37,17 - - - -

18 ЕН11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 100м2 0,2 34073.88 6815 764 . 189.6925 37.94
К=1,15 плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
3818,51

'

Разом прямі витрати по розділу 4

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.

13458

13458

10784
2014
1259
12,68

409
14717

1843 831
171

97,26
8,4

Всього по розділу 4 14717

Розділ 5. Опорядження внутрішнє

19 РН11-50-1
СТІНИ
Відбивання штукатурки по цеглі та 100м2 0,594 1025.01 609 609 60.94 36.2
бетону зі стін та стель, площа 
відбивання в одному місці до 5 м2

1025,01



^Програмний комплекс АВК-5 (3.1.2)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

РН11-26-3

ЕН15-25-2 
К=1,15

ЕН15-65-1 
К=1,15

ЕН15-66-1 
К=1,15

ЕН15-66-2
К=1,15

ЕН15-182-5 
К=1,15 
ЕН15-182-7 
К=1,15

& С111-220- 
2-12
РН12-49- 6

ЕН10-9-1 
заст. К=1,15

Поліпшене штукатурення поверхонь стін 
всередені будівлі цементно-вапняним або 
цементним розчином по каменю та бетону

Облицювання поверхонь стін керамічними 
плитками на розчині із сухої клеючої суміші, 
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

СТЕЛЯ
Улаштування каркасу багаторівневих 
підвісних стель із металевих профілів для 
підшивання гіпсокартонними і 
гіпсоволонистими листами

Улаштування підшивки горизонтальних 
поверхонь підвісних стель 
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами.

Улаштування підшивки вертикальних 
поверхонь підвісних стель 
гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и 
листами

Шпаклювання стель сумішшю “Пуфас №3"

Додавати на 1 мм зміни товщини 
шпаклювання стель

Шпаклівка Рігїає

Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стель по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

КОРОБА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ 
Улаштування обшивки коробів 
гіпсокартонними плитами по металевому 
каркасу

100м2

100м2

1 т

100 м2

100 м2

100м2 

100м 2

кг

100м2

100м2



5 - 6Э_СД_ЛС1J2 - 1 - 1

5 6 7 8 9 10 11
I 1 20,594 4870.46 - 2693 1600 - 127.33 75.63

2694,30 - - - -

0,1 31740.74 3174 5 92 294.0205 29.4
5918,63

'

0,065 66799.36 4342 1889 1295.061 84.18
29061,17 ™’ —

0,085 14953.40 1271 299 156.8255 13.33
3519,16 -

0,015 34567.27 519 87 259.7045 M
5827,77 —

0,1 2490.59 249 189 96.324 9.63

0,1
1893,73
1360.24

-

136 136
-

65.2395 6.52
1360,24 - - - -

10 46.55 . 466 _ . _

0,1 4474.57
-

447 97
-

49.34 4.93
970,02

0,164 18184.07 2982 633 191.6 31.42
3856,91



епрограмний комплексАВК-5 (31-2) - 6 -  63_СД_ЛС1_2-1-1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
зо РН12-46-4 Обролення місць стиків склосіткою 100м2 0,164 2322.86 - 381 117 - 29.79 4.89

31
заст.
ЕН15-182-4 Шпаклювання коробів шпаклівкою 100м 2 0,164

715,26
2543.82

-

417 203
-

63.06 10.34

32
К=1,15
ЕН15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини 100м2 0,164

1239,76 
1786.03

-

293 177
-

51.6465 8.47
К=1,15 шпаклювання коробів 1076,83 - - - -

33 РН12-49-5 Поліпшене фарбування 100м2 0,164 4061.23 666 141 _ 43.83 7.19
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

861.70

34 ЕН10-9-1
КОРОБА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ 
Улаштування обшивки коробів 100м2 0,037 18184.07 673 143 191.6 7.09

заст. К-1,15 гіпсокартонними плитами по металевому 
каркасу

3856,91 •

35 РН12-46-4 Обролення місць стиків склосіткою 100м2 0,037 2322.86 86 26 . 29.79 1А

36
заст.
ЕН15-182-4 Шпаклювання коробів шпаклівкою 100м2 0,037

715,26
2543.82

-

94 46
-

63.06 2.33

37
К=1,15 
ЕН15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини 100м 2 0,037

1239,76
1786.03

-

66 40
-

51.6465 1.91
К-1,15 шпаклювання коробів 1076,83 - - - -

38 РН12-49-5 Поліпшене фарбування 100м2 0,037 4061.23 150 32 43.83 1.62
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

861,70

Разом прямі витрати по розділу 5 19914 7056 — 340.08

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 загапьновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

19914

12858
7056
3634

31,17
1006

23548



7Програмиий комплекс АВК-5 (3.1.2) - 7 - 63_СД_ЛС1_2-1 -1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу 5 23548

Розділ 6. Електричні роботи

39 РН17-11-9 Влаштування світильників точкових 100шт 0,04 3926.22 157 143 _ 186.48 7.46
3576,69 - - - -

40 & С1547-4-3 Точковий світильник (+лампа) шт 4 57.80 - 231 - _ -

варіант 1 - - - - -

41 PH 17-10-4 Монтаж світильника аварійного 100шт 0,01 7413.90 - 74 23 • 108.91 1.09
заст. освітлення 2340,48 - - - -

42 & С1633-86- Світильник аварійного освітлення разом з ШТ 1 357.09 357 . .

12-77-4 акумулятором - - - - -

43 РН17-11-10 Монтаж світильників для люмінесцентних 100шт 0,03 4611.71 _ 138 128 222.22 6.67
ламп, які встановлюються в підвісних 4262,18 - - - -

стелях, кількість ламп 2 шт

44 & С1547- Світильники люмінісцентний ЛСП3902А, шт 3 357.17 1072 . . .

412-58-1 2x36 - - - - -

45 & С1633-86- Лампа для люмінісцентного світильника шт 6 36.40 _ 218 т

12-11-1 - - - - -

46 РН17-12-11 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,01 659.10 - 7 7 - 35.41 0.35
утопленого типу зовнішньої 654,02 - - - -

47 & СПЗ- Розетка двомісна з заземлювачем зовнішня шт 1 57.65 _ 58 т ш

2106-9-2 - - - - -

варіант 1
48 РН17-12-11 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,02 659.10 - 13 13 ш 35.41 0.71

утопленого типу при схованій проводці 654,02 - - - -

49 & С113- Розетка штепсельна внутрішньої установки шт 2 46.53 _ 93
2106-177-1 - - - - -

варіант 1
50 PH 17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 100шт 0,03 697.89 - 21 21 - 37.51 1.13

при схованій проводці, 2-клавішних 692,81 - - - -

51 & С113- Вимикач даоклавішний утопленого типу шт 3 43.17 130
2106-8-9 - - - - -



^Програмний комплекс АВК-5 (3.1.2) 63_СД_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Разом прямі витрати по розділу 6 2569 335 - 17,41

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

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

Всього будівельні роботи, грн.

2569

2234
335
188
1,69

54
2757

Всього по розділу 6 2757

Розділ 7. Вентиляція

52 РН15-129-1 Установлення вентиляторів осьових иіт 2 148.87 298 298 7.14 14.28
масою до 0,025 т 148,87 - - -

53 &С130-62-1 Вентилятор настінний шт 2 190.97 382 ш . .

варіант 1 - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 7 680 298 - 14,28

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 загапьновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, фН.

680

382
298
169
1,5
48

849

Всього по розділу 7 849

Розділ 8. Інші роботи

54 РН20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,276 27.42
27.42

- 62 62 - 1,63 3,71



^Програмний комплекс А В К-5 (3 12 ) -  9 - 63_С Д_ЛС 1 _2 -1 -1

55 С311-25-М 
варіант 1

Перевезення смптя до 25 км (без вартості 
навантаження)

2,276 94.99 94.99
8,12

8
216

10
216

18

11

0,352

12

0,8

Разом прямі витрати по розділу 8

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
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 розділу 8

278

278

80
52

0,55
17

330

62 216
18

3.71
0,8

330
Разом прямі витрати по кошторису

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

49765

49765

37455
11452
6292

57,25
1846

56057

11263 1047
189

554.01
9,2

56057
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

620,46
13298

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )}

{посаде, підпис ( ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщення під соляну шахту Вінницького центру реабілітації дітей-інвалідів "Промінь" міністерства соціальної політики України за 
адресою: вул. Червоних Партизанів, 10 в м. Вінниці

ІЛрограмний комплекс АВК-5 (3.1.2) - 1 -  63_СД_ВРЛС_2-‘М

Форма № 1а
Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
_________________ на Ремонтні роботи _______________________________________________

№
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю,

грн.

у тому числі:
відпускна

Ціна,

грн.

транспортна
складова,

грн.

Заготівель- 
но-склад- 
ські вит

рати, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2

3

4

5

6

7

8

1

27

1. Витрати труда

Витрати труда робп-ників-будівельників
Середній розряд робіт, що виконуються робггниками-
будівельниками
Витрати труда робітників-монтажників
Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
монтажниками
Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин
Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
будівельного сміття
Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
передбачена в загальновиробничих витратах

люд.-год.
розряд

люд.-год.

розряд

люд.-год.

розряд

люд.-год.

люд.-год.

536,6
3.8

17,41

3.3

8.4

3.8 

0,8

57,25

20.36 

19,24

20.36

23,07

32,30

Разом загальна кошторисна трудомісткість люд.-год. 620,46

Середній розряд робіт розряд 3,8

11. Будівельні машини і механізми
9 СН205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, маш-год 7,245 114,77

тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 мЗ/хв
10 +С311-25-М Перевезення сміття до 25 км (без вартості навантаження) т 2,276 94,99

варіант 1



2Програмний комплекс АВК-5 (3.1.2) - 2 -

1 2 3

III. Будівельні машини, враховані в складі
загальновиробничих витрат

11 СН270-116 Вібратори поверхневі
12 СН270-115 Дрилі електричні
13 СН270-135 Перфоратори електричні
14 СН270-90 Пилка дискова електрична
15 СН270-250 Станок для різання керамічної плитки
16 СН233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора
17 СН270-126 Фарборозпилювачі ручні
18 СН270-119 Шуру поверти

IV, Будівельні матеріали, вироби і конструкції
19 +&С1545-44-1 Анкер дверний

варіант 1
20 +&С123-44- Блоки дверні 2100x1000

Б5-3
варіант 1

21 +&С111-770- Блоки пінобетонні.
15-12

22 +С111-88 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм
23 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт
24 +С112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт
25 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
26 +&С130-62-1 Вентилятор настінний

варіант 1
27 +&С113-2106- Вимикач двоклавішний утопленого типу

8-9
28 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Ґ-3
29 С111-120 Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм
ЗО +&С 1632-75- Грунтівка.

11-8
31 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення
32 +С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована
33 +С112-82 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі

ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт
34 +С112-50 Дошки обрізні з хвойних пор'щ, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт



63_СД_В РЛ С_2-1-1

4 5 6 7 8 9

маш-год
маш-год
маш-год
маш-год
маш-год
маш-год
маш-год
маш-год

0,966 
1,56555 

10,1149575 
3,6294 
2,1137 

7,245 
2,46961 

17,5791625

LUT 16 6,63 6,50 - 0,13

блок 2 2953,19 2890,00 5,28 57,91

м3 3,024 1032,22 950,00 61,98 20,24

т
м3

0,00028
0,002

51111,34
3286,14

50000,00
3150,00

109,16
71,71

1002,18
64,43

м3 0,000053 3286,14 3150,00 71,71 64,43

т
шт

0,000943
2

3361,48
190,97

3150,00
185,00

145,57
2,23

65,91
3,74

ш т 3 43,17 42,30 0,02 0,85

т
т
кг

0,003934
0,00014

5,025

6422,97
55277,47

20,04

6150,00
54084,44

19,50

147,03
109,16

0,15

125,94
1083,87

0,39

л
кг
м3

8,77222
19,563

0,004615

20,12
49,76

2980,14

19,50
48,60

2850,00

0,23
0,18

71,71

0,39
0,98

58,43

м3 0,000085 3286,14 3150,00 71,71 64,43



Зірограмний комплекс ABK-5 (3.1.2) - З -

1 2 3
35 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 25 мм. III сорт
36 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

ISO мм, товщина 32,40 мм, III сорт
37 +С111-818 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 3,0 мм
38 +&С1767-

ПРОЕКТ-1-1Д
Дюбелі 6x40 мм

39 +&С1767-
ПРОЕКТ-1

Дюбелі 6x40 мм металеві

40 +&С1773-
ПРОЕКТ

Дюбелі 6x40 мм пластмасові

41 01421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300
42 +С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11
43 С1421-9479-1 Клинець, марка 300
44 +С112-284 Колоди будівельні
45 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУП ЕР
46 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм
47 +&С111-1838- 

22-5
варіант 1

Кутики штукатурні перфоровані разом зі склосіткою

48 +&С1633-86- 
12-11-1

Лампа для люмінісцентного світильника

49 С1547-1 Лампи розжарювання
50 +&С 100-263- 

19-23
Листи гіпсокартоні вологостійкі

51 +&С123-357-1 Наличники
52 +&С1774-

ПРОЕКТ-2
Однорівневий з’єднувач профілів типу "краб"

53 +С1421-10634 
варіант 1

Пісок природний, рядовий

54 +&С1632-75- 
11-90

Підвіси в комплекті

55 +&С111-600-2 Піна монтажна
56 +С111-1604 Папір шліфувальний
57 +&С1733-101-

55-1
Плитка керамічна для облицювання внутрішніх стін

58 +&С1733-101-
6

Плитка керамічна для підлоги

59
и
С111-1150 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та 

періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм



63_СД_ВРЛС_2-1-1

4 5 6 7 8 9
м3 0,00195 3286,14 3150,00 71,71 64,43

м3 0,000715 3286,14 3150,00 71,71 64,43

т 0,0001339 20037,93 19560,00 85,03 392,90

LUT 61,707 0,56 0,55 - 0,01

ШТ 195,39 0,56 0,55 - 0,01

шт 44,785 0,56 0,55 - 0,01

м3 1,104 465,96 256,12 200,70 9,14
кг 156 5,46 5,20 0,15 0,11
м3 0,552 465,96 256,12 200,70 9,14
м3 0,003575 2788,13 2650,00 83,46 54,67
кг 13,61 49,73 48,60 0,15 0,98

LUT 0,208 59,34 58,14 0,04 1,16
м 23,4 10,59 10,50 0,01 0,08

шт 6 36,40 35,60 0,09 0,71

шт 1,02 49,48 48,42 0,09 0,97
м2 31,605 88,14 85,60 0,81 1.73

м 21,2 22,08 21,60 0,05 0,43
шт 44,59 7,65 7,50 - 0,15

м3 0,06825 385,87 185,00 193,30 7,57

шт 2,015 6,64 6,50 0,01 0,13

л 1,092 97,05 95,00 0,15 1,90
м2 0,5111 117,32 115,00 0,02 2,30
м2 10,1 201,21 195,00 2,26 3,95

м2 20,4 242.01 235.00 2,26 4,75

т 0,02268 9118,06 8965,15 85,03 67,88



^Програмний комплекс АВК-5 (3.1.2) -А

1 2 3
60 +&С111-1832- 

22-1
Профіль UO 27.

61 +&С126-1300- 
2П

Профіль СД 60x27

62 +&С113-2106- 
9-2
варіант 1

Розетка двомісна з заземлювачем зовнішня

63 +&С113-2106- 
177-1 
варіант 1

Розетка штепсельна внутрішньої установки

64 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50
65 +С1425-11690 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М100
66 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 

покриття
67 +&С1770-

ПРОЕКТ-1-1Л
Саморізи 3,5x25 мм

68 +&С1770-
ПРОЕКТ-1-2Л

Саморізи 3,5x9,5 мм

69 +&С1547-412- 
58-1

Світильники люмінесцентний ЛСП3902А, 2x36

70 +&С1633-86- 
12-77-4

Світильник аварійного освітлення разом з акумулятором

71 +&С111-622- 
2-55

Склосітка

72 +&С1769-
ПРОЕКТ-156

Скопи П-125

73 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара"
74 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ
75 +&С1110-175-

25-5
Стрічка армувальна

76 +&С126-1300- 
2П-8

Стрічка ущільнююча

77 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм

78 С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 
крупність заповнювача 10 мм і менше

79 +&С1547-4-3 
варіант 1

Точковий світильник (+лампа)

80 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм
81 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм
82 +С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5x90 мм



63_СД_ВРЛС_2-1-1

4 5 6 “  7 " 8 9
м 63,507 12,63 12,50 0,04 0,09

м 117,2415 12,85 12,50 0,25 0 ,1 0

LUT 1 57,65 56,50 0 ,0 2 1,13

LUT 2 46,53 45,60 0 ,0 2 0,91

м3 0,3528 1052,37 801,00 230,74 20,63
м3 1,11078 1005,45 755,00 230,74 19,71

м2 3,29076 45,99 45,00 0,09 0,90

LUT 256,5 0,46 0,45 - 0 ,0 1

шт 449,605 0,36 0,35 - 0 ,0 1

LUT 3 357,17 350,00 0,17 7,00

ШТ 1 357,09 350,00 0,09 7,00

м2 23,115 8,84 8,50 0,17 0,17

ШТ 89,83 0,52 0,50 0 ,01 0 ,0 1

кг 0,024 58,37 56,99 0,24 1,14
1 0 0 м 0,0063 152,61 149,49 0,13 2,99
м.п. 25,701 7,66 7,50 0 ,0 1 0,15

м 26,325 4,79 4,50 0,25 0,04

м3 0,663 1128,84 855,00 251,71 22,13

м3 1 ,0 2 1118,94 845,29 251,71 21,94

LUT 4 57,80 56,50 0,17 1,13

т 0,0001456 22041,34 21500,00 109,16 432,18
т 0,0000713 22041,34 21500,00 109,16 432,18
т 0,0000195 22023,38 21500,00 91,55 431,83



^Програмний комплекс А В К-5 (3.1 2) - 5 - 63_СД_ВРЛС_2-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
83 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,001555 5890,17 5600,00 174,68 115,49
84 +&С111-1375- 

к
Шпаклівка кг 68,34 5,91 5,60 0,19 0,12

85
П

+&С111-220- 
2-12

Шпаклівка Рігіаз кг 10 46,55 45,50 0,14 0,91

86 +4С111-220- 
1-16

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 9,8223 5,85 5,60 0,14 0,11

87 +&С111-1480- 
ШС

Шурупи самонарізні шт 341,7 0,36 0,35 - 0,01

88 +С111-1480-П Шурупы с плоской головкой 3,5x35 мм т 0,000388 52365,94 51230,00 109,16 1026,78
89 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300
м3 1,08 378,03 195,00 175,62 7,41

90 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300

м3 0,54 378,03 195,00 175,62 7,41

91 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300

м3 6 367,83 185,00 175,62 7,21

92

93
94

+С123-514-У

С1999-9001 
С1999-9005

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

Електроенергія 
Мастильні матеріали

м2

кВт-год
кг

0,33417

12,4242
0,0097

200,58

1,321
48,78

195,00

1,321
48,78

1,65 3,93

Символ'+’ визначає, що параметри, які впливають на,
Символ & визначає, що ресурс задан користуваче)*^о е* ^

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті ст.

Склав

Перевірив

у ціну ресурсу, змінені користувачем.

[посада, л,

[посада, підпис.


