
Додаток 23 

до Настанови (пункт 4.25) 

 

ПОКАЗНИКИ  

для визначення ліміту коштів на виконання ремонтно-будівельних робіт у 

зимовий період в інвесторській кошторисній документації 

 

Код Види ремонту та конструкцій Температурні зони 

 

 

 

 

І II 

 

 

 

 

Показники, % 

1 2 3 4 

1.1 1. Ремонт будівель у цілому 

Житлові будинки великопанельні та об’ємно-блокові 0,33 0,55 

1.2 Житлові будинки цегляні та з блоків 0,35 0,62 

1.3 Житлові будинки каркасно-монолітні 0,37 0,67 

1.4 Житлові будинки дерев’яні та змішані 0,41 0,81 

1.5 Будинки громадського призначення 

(школи, навчальні заклади, дитячі садки та ясла, лікарні, лазні, 

пральні та інші будинки комунального та соціально-культурного 

призначення) 

0,40 0,79 

2.1 2. Ремонт окремих елементів будівель  

Дах (покрівля) з покриттям із штучних матеріалів 0,23 0,47 

2.2 Дах (покрівля) з покриттям із рулонних матеріалів 0,76 1,46 

2.3 

 

Фасади  

 

0,35 0,66 

2.4 Ремонт окремих елементів всередині будівлі (підлоги, двері, 

опоряджувальні роботи тощо), крім внутрішніх інженерних 

мереж 

0,17 0,30 

2.5 Внутрішні інженерні мережі 0,15 0,26 

3.1 3. Ремонт зовнішніх комунікацій  

Газопостачання та водопостачання 0,30 0,77 

3.2 Каналізації 0,48 0,83 

3.3 Теплові мережі 0,30 0,65 

3.4 Мережі електропостачання та слабкострумові 0,25 0,54 

4.1 4. Ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою  

Дороги з асфальтобетонним покриттям 0,45 0,68 

4.2 Дороги з гравійним та щебеневим покриттям 0,18 0,32 

4.3 Дороги із збірних залізобетонних плит, з кам’яної брущатки та 

інших поштучних матеріалів 

0,21 0,37 

4.4 Дороги з цементно-бетонним покриттям 0,32 0,53 

4.5 Мости залізобетонні 0,68 1,31 

4.6 Мости металеві 0,27 0,59 

4.7 Мости дерев’яні 0,41 0,86 

4.8 Набережні та підпірні стіни 0,09 0,27 

4.9 Озеленення 0,32 0,81 
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Продовження додатку 23 

Примітка 1. Показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській 

кошторисній документації ліміту коштів на виконання ремонту житла, об’єктів соціальної сфери і 

комунального призначення та благоустрою у зимовий період, кошторисна вартість якого 

обчислена на підставі КНУ РЕКН. 

Примітка 2. Кошторисними показниками враховано всі додаткові витрати, пов’язані з 

ускладненням виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період, перелік яких наведено в 

абзаці другому пункту 4.25 розділу 4 цієї Настанови. 

Примітка 3. Кошти на виконання ремонтно-будівельних робіт в зимовий період 

визначаються за показниками, які виражені у відсотках і обчислюються від суми кошторисної 

вартості ремонтно-будівельних робіт і витрат на тимчасові будівлі та споруди. 

Примітка 4. Кошторисні показники додаткових витрат по розділу 1 таблиці призначені для 

визначення кошторисної вартості цих витрат при ремонті, який охоплює будинок у цілому, і 

розповсюджуються на всі види робіт, які відносяться до будівлі, що ремонтується, у тому числі на 

ремонт зовнішніх мереж та елементів зовнішнього благоустрою. 

Примітка 5. Кошторисні показники, передбачені розділом 2 таблиці, призначені для 

визначення додаткових витрат при ремонті окремих елементів (комплектів, інженерних мереж) 

житлових, громадських будівель із супутніми роботами, якщо проектно-кошторисною 

документацією передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт лише по зазначених 

комплектах. 

Примітка 6. Кошторисні показники, передбачені розділами 3 і 4 таблиці, призначені для 

визначення додаткових витрат при ремонті зовнішніх комунікацій та об’єктів благоустрою. 

Примітка 7. Кошторисні показники цього додатка, наведені в таблиці, середньорічні, їх слід 

застосовувати для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на 

виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період. 

При розрахунках за обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт кошторисні показники 

цього додатка не застосовуються. 

 

____________________________________ 


