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NEKILNOJAMOJO TURTO ATK RIMO KAŠT (STATYBIN S VERT S)

KAINYNAS
(NTK 2008)
Gyvenamieji pastatai
Negyvenamieji pastatai
Anotacija
Nekilnojamojo turto atk rimo kašt (statybin s vert s) kainynas (TMTK 2008) yra
skirtas statini bei j dali kainos apskai iavimams pagal atkuriamosios vert s metod ir
laikomas, siekiant nustatyti esamos fizin s b kl s ir esam eksploatacini bei naudingumo
savybi gyvenam j ir negyvenam j pastat atk rimo kaštus, atsižvelgiant statini
naudojimo (eksploatavimo) trukm . Šio kainyno informaciniai duomenys, vertinus statini
statybos ypatumus, taip pat gali b ti naudojami planuojant investicij poreik statini
statybos ir rekonstrukcijos darbams.
Kainyn sudaro lentel s, kuriose pateikiamos statinio t rio ar ploto vieneto kainos,
apskai iuotos vertinant pagrindini statinio konstrukcij skirtumus. Pagrindin s statinio
konstrukcijos apib dinamos pagal esmini (dominuojan i ) konstrukcij medžiagas.
Vidaus vandentiekio, kanalizacijos, dujotiekio ir šildymo sistem
rengimo kainos
apskai iuotos, vertinant ši inžinerini tinkl rengim iki pirmojo šulinio nuo pastato arba
iki šioms sistemoms rengtos uždaromosios armat ros. Kainyno lentel se, atsižvelgiant
statinio ypatumus, papildomai pateikiami statinio atk rimo kašt vert s patikslinimo
koeficientai.
Nekilnojamojo turto atk rimo kašt apskai iavimuose yra vertintos visos
ekonomiškai pagr stos statini statybos, projektavimo ir inžinerini paslaug tiesiogin s ir
netiesiogin s išlaidos, taip pat prid tin s vert s mokestis. Kain apskai iavimai atlikti
vadovaujantis statini statybos skai iuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais,
patvirtintais LR Aplinkos ministerijos STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas", bei
statybos skai iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.
Kiekvienos pastat paskirties grup s statiniai detalizuoti pagal j aukštingum ,
konstrukcij rengimo, bei kitus specifinius požymius, d l kuri gali susidaryti žym s
kain skirtumai.
Atskir konstrukcini element kainavimui, pagal kiekvien pastat paskirties
grup , kainyno lentel se pateikiami konstrukcini element lyginamieji svoriai statinio
kainoje.

