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                                         Розділ 1. Загальні положення 
1.Терміни, які вживаються у 
документації конкурсних 
торгів 

 Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 
вимог Закону. Терміни, які вживаються у документації 
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, вказаних 
Законом. 

2. Інформація про замовника 
торгів 

 

- повне найменування Управління з питань будівництва Луганської міської ради 
- місце знаходження Україна, 91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 30 
- посадова особа замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками: 

Обухов Олександр Васильович - голова комітету з 
конкурсних торгів – заступник начальника управління,  
91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 30 
Близнюкова Лариса Анатоліївна – секретар комітету з 
конкурсних торгів.  
Тел./факс. (0642)617636; 617652 
(0642)617654 
(0642)617660 

3.Інформація про предмет 
закупівлі 

 

- найменування  предмета 
закупівлі: 

будівництво позамайданних мереж та інженерних споруд до 
об’єктів «Нова сучасна крита спортивна споруда із штучним 
льодом для проведення змагань з хокею та фігурного катання 
з трибуною на 500 місць та будівництво басейну за адресою: 
м.Луганськ, на кв.Степной ( I пусковий комплекс) 

- вид предмету закупівлі будівництво позамайданних мереж та інженерних споруд 
- місце, кількість, обсяг 
поставки товарів (надання 
послуг, виконання робіт): 

91000 м. Луганськ, кв.Степной, обсяг виконання робіт згідно 
технічного завдання 

- строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт): 

травень 2012р.- квітень 2013р. 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги 
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 

закупівлі на рівних умовах. 
6.Інформація про валюту 
(валюти), у якій (яких) 
повинна бути розрахована і 
зазначена ціна пропозиції 
конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна 
валюта України – гривня. 

 

7. Інформація про мову 
(мови), якою (якими) повинні 
бути складені пропозиції 
конкурсних торгів. 

 Під час проведення процедури закупівель всі документи , 
що готуються замовником, викладаються українською 
мовою. 
Усі документи, що мають відношення до пропозиції 
конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником 
повинні бути складені українською або російською мовами. 
Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції 
конкурсних торгів, документи та інформація щодо 
підтвердження відповідності  вимогам цієї конкурсної 
документації, можуть бути складені як українською, так і  
російською  мовами. 
         Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може 
додатково подавати свою пропозицію англійською або 
російською мовами, які є автентичними,   при цьому 
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визначальним є текст, викладений українською мовою.  
 Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних   
                                                                         Торгів 

1.Процедура надання 
роз’яснень щодо документації 
конкурсних торгів 

  Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, 
має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку 
подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до 
замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних 
торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит 
протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким 
було надано документацію конкурсних торгів. 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, 
продовживши строк подання та розкриття пропозицій 
конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити 
письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття 
рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було 
видано документацію конкурсних торгів. 
    У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо 
змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного 
внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк 
подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш 
як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було 
видано документацію конкурсних торгів. 
     Зазначена інформація оприлюднюється замовником 
відповідно до статті 10 Закону. 

2.Порядок проведення зборів 
з метою роз’яснення запитів 
щодо документації 
конкурсних торгів 

       У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких 
запитів щодо документації конкурсних торгів замовник 
повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з 
викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає 
його всім особам, яким було подано документацію 
конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником 
відповідно до             статті 10 Закону. 

Розділ3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
1.Оформлення пропозицій 
конкурсних торгів 
* Ця вимога не стосується 
учасників, які здійснюють 
діяльність без печатки згідно 
з чинним законодавством), за 
винятком оригіналів чи 
нотаріально завірених 
документів, виданих учаснику 
іншими організаціями 
(підприємствами, установами) 

        Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють 
діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за 
винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, 
виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, 
установами).   
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі 
за підписом уповноваженої посадової особи учасника, 
прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у 
запечатаному конверті.  
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 
пропозицію конкурсних торгів. 
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати 
пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету 
закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі 
(лотам).  
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника 
процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити 
підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури 
закупівлі, а також відбитки печатки*. 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції 
конкурсних торгів учасника процедури закупівлі 
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підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом 
про призначення, довіреністю, дорученням або іншим 
документом, що підтверджує повноваження посадової особи 
учасника на підписання документів. 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному 
конверті, який у місцях склеювання повинен містити 
відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. 
На конверті повинно бути зазначено: 
- повне найменування і адреса замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення відкритих торгів; 
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його 
адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних 
телефонів; 
- маркування: „Не відкривати до  
________________(зазначається дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів)»  

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури закупівлі повинна складатися з: 
- документів, що підтверджують повноваження посадової 
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 
підпису документів пропозиції конкурсних торгів; 
- документа, що підтверджує надання учасником 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке 
забезпечення передбачено оголошенням про проведення 
процедури закупівлі); 
- документального підтвердження відповідності пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним 
та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим 
замовником; 
- документально підтвердженої інформації про їх 
відповідність кваліфікаційним критеріям. 
 

3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів 

Не вимагається 

4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів. 

             -     

5. Строк протягом якого 
пропозиції конкурсних торгів 
є дійсними 

 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними 
протягом  90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних 
торгів.  
  До закінчення цього строку замовник має право вимагати 
від учасників продовження строку дії пропозицій 
конкурсних торгів. 
Учасник має право: 
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого 
ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні критерії 
учасників 

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації 
конкурсних торгів замовник керується переліком 
кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.   
 1.Документи, які повинен подати Учасник для 
підтвердження того, що він здійснює господарську 
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діяльність відповідно до положень Статуту : 
1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу 
(завірена печаткою учасника) 
2.Документи, які повинен подати Учасник для 
підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів), передбачених законодавством України:  
2.1.Оригінал  довідки ДПІ про відсутність заборгованості по 
сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсної на 
дату розкриття  пропозицій конкурсних торгів. 
3.Документи, які повинен подати Учасник для 
підтвердження того, що він в установленому порядку не 
визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про 
банкрутство: 
3.1. Оригінал довідки  або належним чином завірена копія 
довідки  про відсутність підприємства Учасника в єдиній 
базі даних про підприємства щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство видана Учаснику та 
дійсна на момент розкриття. 
4. Інші документи: 
4.1. Довідки, складені у довільній формі, які містять 
відомості про підприємство:  
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, 
телефон для контактів);  
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для 
контактів);  
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-
правова форма; 
г)  наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
д) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід; 
е)  наявність документально підтвердженого досвіду 
виконання аналогічних договорів; 
ж) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка 
з обслуговуючого банку  про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами. 
4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (завірена 
печаткою учасника) . 
4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (завірена печаткою учасника). 
4.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку,  у 
відповідності до  порядку оподаткування,  зареєстрованого 
органами державної податкової інспекції для суб’єктів 
підприємницької або господарської діяльності (завірена 
печаткою учасника). 
5. Наявність відповідного дозволу або ліцензії. 
5.1. Копія дозволу або ліцензії Учасника торгів на виконання 
зазначених робіт. 
 Примітки: документи, що не передбачені законодавством 
для учасників фізичних осіб-підприємців, не подаються ними 
у складі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційній 
документації. 

7. Інформація про необхідні 
технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі 

       Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 
пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують 
відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника 
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до 
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предмета закупівлі, встановленим замовником. 
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі 
згідно з частиною другою статті 22 Закону. 
Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий у 
друкованому вигляді та додатково на магнітному носії 
бажано у програмному комплексі АВК-5, або у програмному 
комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі 
кошторисної документації та розрахунків договірних цін. 
         Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна 
бути розрахована відповідно Державних будівельних норм із 
урахуванням змін та доповнень. 
          Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати 
замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на 
підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-
технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних 
рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. 
          В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх 
запропонованих до виконання підрядних робіт з 
урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними 
організаціями. 

До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі 
розрахунки за статтями витрат договірної ціни у 
відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням 
змін та доповнень:  

 Розрахунок заробітної плати 
 Розрахунок вартості матеріальних ресурсів 

(відомість ресурсів з економічним 
обґрунтуванням змін)  

 Розрахунок вартості експлуатації будівельних 
машин і механізмів (з економічним 
обґрунтуванням змін); розрахунком вартості 
машино-години власної будівельної техніки, 
вартості оренди машино-години орендованої 
будівельної техніки, яка буде застосовуватися 
для виконання замовлення (за його наявності).  

 Розрахунок загально-виробничих витрат 
(виходячи з структури будівельної організації) 

 Розрахунок коштів на покриття 
адміністративних витрат будівельно-монтажних 
організацій  

     Розрахунок прибутку (в межах усереднених 
показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з 
Мінекономіки). 
           Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог 
проекту щодо термінів закінчення робіт, технології 
виконання робіт, використання конкретних матеріалів і 
конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з 
дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-
монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної 
техніки і безпечних умов праці. 
               Учасник відповідає за одержання всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на 
торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких 
дозволів, ліцензій, сертифікатів. 
              До розрахунку ціни  пропозиції не включаються 
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будь-які витрати, понесені ним  у процесі здійснення 
процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, 
витрати, пов`язані із оформленням тендерного забезпечення, 
витрати, пов`язані із укладанням  договору, у тому числі і ті, 
що пов`язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені 
витрати сплачуються  учасником  за рахунок його прибутку. 

8. Опис окремої частини 
(частин) предмета закупівлі, 
щодо яких можуть бути 
подані пропозиції конкурсних 
торгів 

- 

9.Внесення змін або 
відкликання пропозиції 
конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою 
пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її 
подання . Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції 
конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані 
замовником до закінчення строку подання пропозицій 
конкурсних торгів. 

 
 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
1. Спосіб, місце та кінцевий 
строк подання пропозицій 
конкурсних торгів: 

 
 

- спосіб подання пропозицій 
конкурсних торгів 

Особисто або поштою 
 

- місце подання пропозицій 
конкурсних торгів: 

Україна, 91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 30, каб. 206  
 

- кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних торгів 
(дата, час): 

10.05.2012р. до 11-00 

2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів 

 

- місце розкриття пропозицій 
конкурсних торгів: 

Україна, 91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 30, каб. 203 
 

- дата і час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів 

10.05.2012р. о 13-30 

       Замовник має право з власної ініціативи чи за 
результатами запитів внести зміни до документації 
конкурсних торгів, подовжити строк подання та розкриття 
пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів , та 
повідомити письмово протягом  одного робочого дня  з дня 
прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, 
яким було видано документацію конкурсних торгів. 
       До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів замовником допускаються всі учасники або їх 
уповноважені представники. Відсутність учасника або його 
уповноваженого представника під час процедури розкриття 
пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в 
розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції 
конкурсних торгів. 
      Повноваження представника учасника підтверджується 
довіреністю, дорученням або іншим документом, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на 
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
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Для підтвердження особи такий представник повинен надати 
паспорт , що посвідчує особу уповноваженого представника 
учасника.  
       Пропозиції конкурсних торгів  , отримані замовником 
після закінчення строку їх подання, не розкриваються і 
повертаються учасникам, що їх подали. 
       Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних 
документів, передбачених документацією конкурсних торгів, 
а також оголошуються найменування та місцезнаходження 
кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів 
або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація 
вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 
         Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів 
за формою затвердженою уповноваженим органом. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
підписується членами комітету з конкурсних торгів та 
учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 
          Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів 
та печаткою замовника копія протоколу розкриття 
пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому 
учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня 
отримання такого запиту. 
          Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
1.Перелік критеріїв та 
методика оцінки пропозиції 
конкурсних торгів із 
зазначенням питомої ваги 
критерію 

Замовник торгів має право звернутися до учасників за 
роз’ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з 
метою спрощення оцінки пропозицій, щоб полегшити її 
розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не 
приймається, не обговорюється та не дозволяється 
внесення жодних змін конкурсних пропозицій щодо їх суті, 
включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час 
розкриття конкурсних пропозицій і зміни, спрямовані на 
коригування конкурсної пропозиції, яка не відповідає 
формальним вимогам  документів конкурсних торгів , з 
метою приведення її у відповідність із такими вимогами. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які 
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни 
поданої пропозиції конкурсних торгів. 

Пропозицією, що відповідає вимогам  документації з 
конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма 
термінами, умовами документації конкурсних торгів. Якщо 
пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних 
торгів, вона відхиляється замовником і не може згодом 
приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни 
або анулювання невідповідних відхилень або застережень.  

Замовником визначаються критерії та методика оцінки 
відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону. 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на 
основі наступних критеріїв: 

1 Ціна; 
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2 Умови оплати (відстрочка платежу) 
3 строк виконання  

          Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. 

          Кількість балів кожної  пропозиції конкурсних торгів 
визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів 
дорівнює 100. 

1. Кількість балів по критерію Ціна - 80 балів. 

2. Кількість балів по критерію умови оплати 
(відстрочка платежу)- 10 балів. 

            3. Кількість балів по критерію строк виконання – 
            10 балів 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, 
шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.  

Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого 
набрала найбільшу сумарну кількість балів. 

У випадку однакового значення показника, 
переможець визначається шляхом голосування членів 
комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за 
участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. 
Якщо результати голосування розділилися порівну,  
вирішальний голос має Голова  комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки 

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається 
наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення 
критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), 
присвоюється максимально можлива кількість балів. 
Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів 
визначається за формулою: 

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 80, де 
Бобчисл  = обчислювана кількість балів; 
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна"; 
Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, 
кількість балів для якого обчислюється; 
80 - максимально можлива кількість балів за критерієм 

"Ціна". 
2. Кількість балів за критерієм "умови оплати" 

визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, 
значення критерію "умови оплати", у якої є найвигіднішим, 
присвоюється максимально можлива кількість балів. 
Кількість балів для решти тендерних пропозицій 
визначається за формулою: 

Бобчисл = Влmах / Вобчис * 10, де 
Бобчисл  = обчислювана кількість балів; 
Вобчисл - значення поточного критерію  пропозиції, 
кількість балів для якого обчислюється;  
Вmах - найвигідніше значення за критерієм "умови 
оплати" 
10 - максимально можлива кількість балів за критерієм 

""умови оплати"". 
3. Кількість балів за критерієм " строк виконання " 

визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, 
значення критерію «строк виконання» якої найвигідніший 
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(найкоротший), присвоюється максимально можлива 
кількість балів. Кількість балів для решти тендерних 
пропозицій визначається за формулою: 

Бобчисл = Влmах / Вобчис * 10, де 
Бобчисл  = обчислювана кількість балів; 
Вобчисл - значення поточного критерію пропозиції, 
кількість балів для якого обчислюється;  
Вmах - найвигідніше значення значення за критерієм " 
строк виконання " 

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм 
" строк виконання " 

2.Виправлення арифметичних 
помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних 
помилок, допущених в результаті арифметичних дій, 
виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час 
проведення оцінки, у порядку, визначеному документацією 
конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на 
це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. 
Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, 
перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. 

  Помилки виправляються Замовником  у такій 
послідовності: 

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами 
та в цифрах, сума літерами є визначальною; 

б) при розходженні між ціною одиниці товару та 
підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за 
одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а 
підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд замовника, 
в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового 
розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова 
ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. 

Замовник торгів має право на виправлення 
арифметичних помилок за умови отримання ним письмової 
згоди учасника на такі виправлення. 
Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його 
пропозиція відхиляється. 

3. Інша інформація          За підроблення документів Учасник торгів несе 
кримінальну відповідальність згідно статті 358 
Кримінального Кодексу України 

4.Відхилення пропозицій 
конкурсних торгів 

         Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у 
разі якщо: 
1) учасник: 
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим 
статтею 16 цього Закону; 
не погоджується з виправленням виявленої замовником 
арифметичної помилки; 
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо 
таке забезпечення вимагалося замовником; 
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій 
статті 28 цього Закону; 
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 
Замовник залишає за собою право в будь-який час до 
проведення  акцепту  здійснити відхилення всіх тендерних 
пропозицій, які були подані Учасниками на зазначені торги. 
          Інформація про відхилення пропозиції конкурсних 
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торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, 
пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з 
дати прийняття такого рішення та оприлюднюється 
відповідно до статті 10 цього Закону. 

5.Відміна замовником торгів 
чи визнання іх такими, що не 
відбулися 

          Замовник відміняє торги у разі: 
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; 
неможливості усунення порушень, які виникли через 
виявлені порушення законодавства з питань державних 
закупівель; 
виявлення факту змови учасників; 
порушення порядку публікації оголошення про проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; 
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів; 
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим 
Законом; 
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 
учасників. 
           Про відміну процедури закупівлі за такими підставами 
має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. 
           Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, 
у разі якщо: 
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування 
закупівлі; 
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок 
непереборної сили. 

    Повідомлення про відміну торгів або визнання їх 
такими, що не відбулися, надсилається замовником 
Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох 
робочих днів з дня прийняття замовником відповідного 
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього 
Закону. У день визначення переможця замовник акцептує 
пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш 
економічно вигідною за результатами оцінки. 

Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного 
робочого дня з дня прийняття рішення про визначення 
переможця торгів повідомлення про акцепт  пропозиції 
конкурсних торгів , а вісім учасникам – письмове 
повідомлення про результати торгів із зазначенням 
найменування та місцезнаходження  учасника - переможця , 
пропозицію конкурсних торгів якого визнана найбільш 
економічно вигідною за результатами оцінки.  
         У разі письмової відмови  переможця торгів підписати 
договір про закупівлю відповідно до вимог документації 
конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю 
з вини учасника у строк, визначений Законом України, 
замовник повторно  визначає найбільш економічно вигідну 
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не 
минув.  
Оголошення про результати проведення процедури закупівлі 
безоплатно публікуються в державному офіційному 
друкованому виданні з питань закупівель та безоплатно 
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розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу 
протягом 7 днів з дня укладення договору або прийняття 
рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не 
відбулися. 

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю 
1.Терміни укладання 
договору 

         У день визначення переможця замовник акцептує 
пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш 
економічно вигідною за результатами оцінки.  
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, 
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не 
пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції 
відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з 
дати публікації у державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель повідомлення про 
акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

2.Істотні умови договору, які 
обов’язково  включаються до 
договору про закупівлю 

Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі  
відповідно до положень Цивільного кодексу України  ( 435-
15 )   та  Господарського   кодексу   України     ( 436-15 )   з  
урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
  Учасник-переможець   процедури   закупівлі  при  
укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на 
провадження певного виду  господарської діяльності,  якщо 
отримання такого дозволу або ліцензії  на  провадження  
такого  виду   діяльності   передбачено законодавством.  
 Умови  договору  про закупівлю не повинні відрізнятися від 
змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 
(у тому числі  ціни за одиницю продукції) переможця 
процедури закупівлі та не повинні змінюватися після 
підписання договору про закупівлю  до повного  виконання 
зобов'язань сторонами,  крім випадків зменшення  
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування  
видатків  та узгодженого   зменшення   сторонами  договору  
ціни  договору  про  
закупівлю.  
    Істотними умовами договору про закупівлю є:  
     предмет договору (найменування, номенклатура, 
асортимент);  
     кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості; 
     порядок здійснення оплати;  
     ціна договору;  
     термін та місце поставки товарів,  надання послуг,  
виконання робіт;  
     строк дії договору;  
     права та обов'язки сторін;  
     зазначення умови  щодо можливості зменшення обсягів 
закупівлі залежно від реального фінансування видатків;  
     відповідальність сторін.  
     У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних 
умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.  Якщо 
учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору,  
правові наслідки таких  дій  визначаються відповідно до 
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).  

3. Дії замовника при відмові 
переможця торгів підписати 

           У разі письмової відмови переможця торгів підписати 
договір про закупівлю відповідно до вимог документації 
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договір про закупівлю конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю 
з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник 
повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію 
конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 
 

4. Забезпечення виконання 
договору про закупівлю 

Не вимагається 
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ДОДАТОК 1 
 

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 
ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" 

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 
 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю  

робіт з 
________________________________________________________________________________ 
згідно з технічним завданням Замовника торгів. 
Вивчивши документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції  на 
загальну суму грн. (з ПДВ):  
________________________________________________________________________________. 

 
1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація з конкурсних торгів разом з нашою 

пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між 
нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі 
умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 кал. днів з дня 
розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може 
бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з 
умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-
якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із 
Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з 
дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, та під час його укладання внести  
забезпечення виконання договору на умовах, зазначених у Розділі  „Забезпечення виконання 
договору" документації конкурсних торгів.  

 
7. Умови розрахунків: ________________________________________. 

 
8. Строк виконання робіт _________________ календарних днів. 
 
 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 
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Додаток 2 

 
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

          Управління з питань будівництва Луганської міської ради в особі начальника управління 
_____________, що діє на підставі Положення про управління з питань будівництва Луганської 
міської ради, що іменується надалі Замовник, з одного боку, і 

_____________________________ в особі _____________________________, що діє на 
підставі __________________, іменується надалі Підрядчик, з іншого боку, уклали даний  
Договір про нижченаведене: 
 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Підрядник зобов'язується у 201___ році  виконати  роботи, зазначені 
в___________________________, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. 

1.2 Найменування  роботи ________________________________________________________. 
       Кількісні  характеристики виконуваних за цим Договором робіт ______________________. 
1.3 Обсяги  закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 

видатків. 
1.4 Об'єм, характер і вартість робіт, передбачених  п.1.1 цього Договору, визначаються 

динамічною договірною  ціною  (Додаток №1), яка  є  невід'ємною  частиною   договору  і  
підставою   для  проведення  взаємних  розрахунків. 

1.5 Роботи,  матеріали і устаткування,  необхідність в яких виявилася в процесі виконання 
робіт, не передбачені цим Договором, оформляються додатковою угодою сторін у 
письмовій формі, за наявності обгрунтованих розрахунків і наявності відповідної 
документації. 

1.6 Замовник представляє Підрядчику документацію, згідно чинного законодавства, необхідну 
для виконання робіт, вказаних в п. 1.1  

1.7 Достатність переданої проектно-кошторисної документації, необхідної для виконання 
робіт, оформляється відповідним актом. 

1.8 Підрядчик зобов'язується здати результати роботи в терміни, вказані в календарному 
графіку виконання робіт (Додаток 2), який є невід'ємною частиною цього Договору. 

 

2. ЯКІСТЬ РОБІТ . 
2.1 Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає 

умовам________________________________________________________________________
_. 

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 

3.1 Права та обов'язки сторін визначаються чинним законодавством України. 
3.2 Замовник зобов’язаний: 
3.2.1 Надати Підрядчику по акту проектно-кошторисну документацію, необхідну для 

виконання робіт за договором. 
3.2.2 Здійснювати у будь-який час, не втручаючись в господарську діяльність Підрядчика 

технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю і об'ємами виконаних робіт. 
3.2.3 При порушенні Підрядчиком ДБН, відхилень виконання робіт від проектних рішень,  

грубих порушень правил ТБ, Замовник має право розірвати цей Договір. 
3.2.4 Своєчасно та в повному обсязі, у міру надходження коштів з бюджету, в межах 

бюджетного призначення на поточний рік, сплачувати за виконані роботи. 
 
3.3 Замовник має право: 
3.3.1 Достроково розірвати цей Договір у разі  невиконання зобов'язань Учасником, 

повідомивши про це його у строк 15 календарних днів; 
3.3.2 Контролювати виконання  робіт  у строки, встановлені цим Договором; 
3.3.3 Зменшувати обсяг закупівлі  робіт та загальну вартість цього Договору залежно від 

реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до 
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цього Договору. 

 
3.4 Підрядчик зобов’язаний: 
3.4.1 Забезпечити безпечне ведення робіт відповідно до чинного законодавства України і 

ДБН. 
3.4.2 Виконати роботи в об'ємах, узгоджених із Замовником кошторисною документацією і в 

терміни, передбачені цим Договором 
3.4.3 Виконати роботи в об'ємах, в терміни і на умовах, передбачених цим Договором, 

відповідно до вказівок Замовника, своєчасно усунути недоробки і дефекти, виявлені в 
процесі виконання робіт і протягом гарантійного терміну, здати результат виконаних 
робіт Замовнику. 

3.4.4 Погоджувати із Замовником, у письмовій формі, залучення Субпідрядних організацій 
для виконання робіт за даною угодою. 

3.4.5 Своєчасно оформити виконавчу документацію відповідно до нормативних актів і надати 
її Замовнику.  

3.4.6 Забезпечити виконання на Будівельному майданчику необхідних протипожежних 
заходів, заходів щодо техніки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього 
середовища і вимог по безпеці руху   в період виконання робіт, а також раціональне 
використання території, виконання робіт працівниками в належному спецодягу і із 
застосуванням належних засобів індивідуального захисту 

3.4.7 Укласти договори з організаціями, що спеціалізуються, на надання послуг з подачі на 
Об'єкт теплоносія, електрики, газу, води і відведення побутових стоків з подальшою 
оплатою, згідно свідченням встановлених лічильників і діючих тарифів, до дати 
введення Об'єкту в експлуатацію.   

3.4.8 Виконати інші зобов'язання відповідно до цього договору і чинного законодавства 
України. 

 
3.5 Підрядчик має право: 
3.5.1 Отримувати плату за виконані роботи, по мірі надходження коштів з бюджету, в межах 

бюджетного призначення на поточний рік. 
3.5.2 На дострокове виконання  робіт  за письмовим погодженням Замовника; 
3.5.3 У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник  має право   достроково  розірвати  

цей  Договір,  повідомивши  про  це Замовника у строк 15 календарних днів. 
 

4. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ. 
4.1 Строк виконання робіт за відсутності форс-мажорних обставин:  

початок  –  _____________ 
       закінчення – ___________  
4.2 Місце виконання робіт__________________________ 
4.3 У разі потреби зміни термінів виконання робіт, оформляється угода сторін. 
 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
5.1 Ціна робіт тих, що доручаються Підрядчику за даним Договором визначається  в сумі 

____________________грн.(_______словами_______), у тому числі ПДВ ___________ 
(Додаток №1). У разі зміни вартості робіт на будівництво або при виявленні необхідності 
виконання додаткових робіт, не врахованих в ПСД, оформляється додаткова угода з 
додатком розрахунку договірної ціни. 

5.2 Ціна   цього   Договору  може  бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 
5.3 Замовник і Підрядчик до 25 числа місяця, передуючого планованому, обумовлюють 

місячний об'єм виконуваних робіт. 
5.4 Підрядчик погоджує із Замовником вартість застосованих матеріалів. 
5.5 Загальновиробничі, адміністративні витрати, прибуток, рівень заробітної платні Підрядчика 

приймаються відповідно до ДБН Д..1.1-1-2000 з подальшими змінами і доповненнями, 
затвердженими наказами Мінрегіонбуда України. 
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5.6 При виявленні необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих в   проектно-

кошторисній документації, Підрядчик зобов'язаний протягом 5 днів письмово попередити 
про це Замовника, скласти кошторис на додаткові роботи або новий кошторис на об'єми 
робіт, що змінилися, погоджувати її з проектним інститутом і після затвердження 
кошторису Замовником, приступити до виконання додаткових робіт. 

5.7 Перевищення Підрядчиком проектних об'ємів і ціни робіт, не підтверджені затвердженим 
Замовником кошторисом, оплачуються Підрядчиком за свій рахунок.  

 

6. ВИРОБНИЦТВО  РОБІТ 
6.1 Після отримання Робочої документації, зокрема технічної, Підрядчик зобов'язаний 

протягом 10 днів розглянути і погодити документацію або видати зауваження, які 
узгоджуються Сторонами в робочому порядку. У разі ненадходження від Підрядчика 
зауважень в названий термін, документація вважається узгодженою Підрядчиком. 

6.2 Після підписання договору, Підрядчик, письмово, закріплює за об'єктом  уповноваженого 
представника, який координує всі дії з боку Підрядної організації у взаєминах із 
Замовником до введення об'єкту в експлуатацію.     

6.3 Тимчасові під'єднування комунікацій на будівельному майданчику на період виконання 
робіт здійснює Підрядчик.  

6.4 Устаткування, конструкції, вироби і матеріали, у разі передачі їх Замовником Підрядчику в 
монтаж, у виробництво робіт знаходяться на відповідальному зберіганні у Підрядчика до 
підписання акту про введення об'єкту в експлуатацію. Підрядчик зобов'язаний забезпечити 
збереження переданого йому майна. У разі його втрати або пошкодження, Підрядчик 
відновлює (проводить заміну) такого майна за свій рахунок або повністю компенсує 
Замовнику вартість даного майна. 

6.5 Приймання майна Замовника здійснюється Підрядчиком по акту прийому - передачі.  
Підрядчик не має права посилатися на непридатність і недоброякісність поставлених 
Замовником виробів, матеріалів, конструкцій і устаткування після їх приймання, і 
зобов'язаний замінити їх за свій рахунок, якщо не доведе, що така непридатність і 
недоброякісність не могла бути виявлена в будівельних умовах і вимагала лабораторного 
обстеження (приховані дефекти).  

6.6 Підрядчик письмово, не менше ніж за 24 години до передбачуваного розпочатку приймання 
прихованих робіт, сповіщає Замовника про готовність прихованих робіт, які 
підтверджуються актом огляду прихованих робіт. Підрядчик приступає до виконання 
подальших робіт тільки після письмового дозволу Замовника, зафіксованого в загальному 
журналі робіт. Якщо закриття прихованих робіт виконане без підтвердження Замовника, 
або він не був інформований про це, або інформований із запізненням, то на його вимогу 
Підрядчик зобов'язаний за свій рахунок розкрити будь-яку частину виконаних робіт для їх 
огляду, а потім за свій рахунок відновити їх. 

6.7 Якщо в строк, вказаний Підрядчиком, Замовник не з'явився для проведення відповідного 
проміжного приймання, то Підрядчик складає необхідні акти без участі Замовника. В цьому 
випадку роботи вважаються прийнятими і акт передається Замовнику, але у будь-якому 
випадку відповідальність за якість выполеннных робіт з Підрядчика не знімається. 
Розкриття робіт в цьому випадку може проводитися на вимогу і за рахунок Замовника, 
окрім випадків виявлення в результаті такого розткриття неналежного виконання 
прихованих робіт, тоді розкриття і відновлення результатів робіт проводиться за рахунок 
Підрядчика. 

6.8 З моменту початку робіт і до підписання Акту Державної приймальної комісії про 
приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, Підрядчик веде журнал 
виробництва робіт, журнал обліку виконаних робіт і інші передбачені чинним 
законодавством України спеціальні журнали, що відносяться до виробництва робіт. Кожен 
запис в журналі повинен бути підписаний Підрядчиком. 

Замовник перевіряє і своїм підписом підтверджує записи в журналі. Підрядчик 
зобов'язаний в самі найкоротші терміни виправити відбиті у вказаних журналах зауваження 
Замовника. 

6.9 Підрядчик  надає Замовнику щотижневий Звіт за виконаними фізичними обсягами. 
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7. ЗДАЧА – ПРИЙМАННЯ  ВИКОНАНИХ  РОБІТ 
6.1     Здача-приймання виконаних робіт виконується в наступному порядку: 
7.1.1 Приймання виконаних робіт здійснюється Замовником у присутності уповноваженого 

представника Підрядної організації (незалежно від того об'єми робіт, що перевіряються, 
виконувалися силами підрядної організації або субпідрядної). 

7.1.2 Акти про приймання виконаних робіт (форма № КБ-2В) надаються Замовнику на 
перевірку не більше двох разів на місяць – до 20 числа поточного місяця. 

7.1.3 Здача-приймання виконаних робіт проводиться сторонами щонеділі, шляхом перевірки 
фізичних об'ємів робіт, виконаних на Об'єкті і вказаних в  наданій підрядчиком формі і 
щомісячно за період з 20 числа попереднього місяця по 20 число поточного місяця і 
оформляється підписанням Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) і Довідки 
про вартість виконаних робіт (форма КБ-3). 

7.1.4 Підрядчик не пізніше за 20 число звітного місяця передає Замовнику Акт про приймання 
виконаних робіт (форма КБ-2В) і Довідку про вартість виконаних робіт  (форма КБ-3) в 
двох  екземплярах (у роздрукованому вигляді), а також надає на магнітному носії файл 
Акту про приймання виконаних робіт в підсистемі кошторисної програми «договірна 
ціна».  

7.1.5 Підрядчик зобов'язаний оформити виконавчу документацію, пов'язану з тими видами 
робіт, які вказані  в наданій  для перевірки формі КБ-2В  і надати її, а також іншу 
документацію, пов'язану з виконанням робіт Замовнику. 

7.1.6 Замовник розглядає одержаний Акт приймання виконаного етапу робіт і виконавчу 
документацію протягом трьох робочих днів з дати їх отримання від Підрядчика і у разі 
відсутності зауважень  підписує їх і направляє Підрядчику або не підписує і, з вказівкою 
зауважень, повертає Підрядчику до повного усунення зауважень. При підписанні 
замовником Акту виконаних робіт Підрядчик додатково надає два примірники форм КБ-
2В, форм КБ-3 (у роздрукованому вигляді). 

7.2 У випадку не надання Підрядчиком Замовнику Акту приймання виконаного етапу робіт в 
порядку, передбаченому п.6.1 Договору, або виконання етапу робіт не в повному об'ємі, 
Замовник має право пред'явити Підрядчику штрафні санкції, передбачені п. 9.6  Договору. 
(Розрахунок суми не наданого Підрядчиком Замовнику Акту виконаних робіт проводиться 
Замовником) 

7.3 У разі виявлення Замовником неякісно виконаних робіт,  Підрядчик в  зазначений 
Замовником термін, зобов'язаний усунути недоліки своїми силами без збільшення ціни 
робіт для забезпечення їх належної якості. 

7.4 Якщо в процесі виконання робіт виявиться  неможливість  їх продовження, Підрядчик 
зобов'язаний повідомити про це Замовника в 3 - денний термін. 

 
8.  ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

8.1 Гарантійний термін – _____ років з моменту завершення робіт. Якщо протягом 
Гарантійного терміну буде виявлений дефект робіт, зокрема дефект поставленого 
Підрядчиком устаткування, конструкцій, виробів, матеріалів, той перебіг гарантійного 
терміну уривається на весь час, впродовж якого Об'єкт не експлуатували унаслідок 
Дефекту. Підрядчик не несе відповідальність за гарантійні терміни на матеріали, вироби, 
конструкції і устаткування, поставлені Замовником, а несе відповідальність тільки за 
роботи, пов'язані з їх установкою, монтажем або переробкою. 

8.2 При виявленні дефекту Підрядчику направляється повідомлення про напрям повноважного 
представника для складання акту виявлених дефектів. Якщо Підрядчик протягом 10 днів 
після отримання повідомлення не повідомить про участь в складанні і підписанні акту 
виявлених дефектів, відмовиться або відхилиться від його підписання, виразить свою 
незгоду із зауваженнями Замовника, остаточним документом, підтверджуючим наявність 
дефекту вважається акт виявлених дефектів, підписаний Замовником.  

8.3 Якщо Підрядчик протягом терміну, вказаного в акті виявлених дефектів, не усуне дефект, 
Замовник має право усунути дефект самостійно. В цьому випадку Підрядчик протягом 10 
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днів з дати отримання рахунку зобов'язаний компенсувати витрати Замовника по усуненню 
дефектів. 

  

9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 
9.1 Розрахунки проводяться тільки за роботи, виконані якісно, прийняті Замовником згідно 

Форми КБ-3, Форми КБ-2В платіжним дорученням у міру надходження коштів з бюджету, 
в межах бюджетного призначення на поточний рік. 

9.2 Замовник, за наявності коштів, перераховує підрядчику аванс. Розмір авансу не може 
перевищувати 30% вартості річного об'єму робіт. Підрядчик зобов'язується 
використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання 
робіт матеріалів, конструкцій, виробів і відзвітувати перед замовником протягом 3 –х 
місяців після отримання авансу. Після закінчення 3-х місячного терміну невикористані 
суми авансу повертаються замовнику. 
 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
10.1 За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність 

згідно чинному законодавству України.  
10.2 При виявленні в раніше сплачених Актах приймання виконаних підрядних робіт (форма 

№ КБ-2В) безперечних помилок і порушень діючого порядку визначення вартості 
будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту 
виявлення вказаних помилок. Сума стягнення виявлених помилок визначається на підставі 
підписаного уповноваженими представниками Сторін Акту узгодження конкретної суми. У 
разі відмови Підрядчика від підписання даного акту чинності набуває п. 9.8 даного 
Договору. Після виконання Замовником п. 9.8 даного Договору Підрядчик зобов'язаний 
повернути вказану суму на р/с Замовнику.      

10.3 Замовник має право не приймати до розгляду об'єми робіт, у випадку якщо при їх здачі 
не бере участь уповноважений представник Підрядчика.  

10.4 Замовник має право не приймати до розгляду акти виконаних робіт (форма № КБ-2В), у 
випадку, якщо щотижневий звіт за виконаними фізичними обсягами не пред'явлений 
Замовнику або пред'явлений пізніше за термін, вказаний в п. 5.9 даного Договору.  

10.5 За порушення термінів виконання зобов'язань за даним Договором, Замовник виплачує 
Підрядчику пеню у розмірі 0,1% в день від загальної вартості робіт за Договором, але не 
більше подвійної облікової ставки НБУ, з дня отримання бюджетних коштів, а за 
прострочення понад 30 днів додатково стягається штраф у розмірі 7% вказаної вартості. 

10.6 За порушення термінів виконання зобов'язань за даним Договором, Підрядчик виплачує 
Замовнику пеню у розмірі 0,1% в день від загальної вартості робіт за Договором, але не 
менш облікової ставки НБУ, а за прострочення понад 30 днів додатково стягається штраф у 
розмірі 7% вказаної вартості, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядчик, крім 
сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу 
інфляції. За порушення умов зобов'язання за якістю робіт за даним Договором стягається 
штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт. 

10.7 Сплата штрафу проводиться в місяці, наступним за звітним, шляхом утримання 
Замовником суми з вартості робіт, що підлягає оплаті Підрядчику, на підставі підписаного 
уповноваженими представниками Сторін акту узгодження конкретної суми. 

10.8 У разі відмови Підрядчика від підписання акту узгодження суми, Замовник проводить 
розрахунок суми фактично не виконаних робіт і підписує акт  в односторонньому порядку. 
Після чого в адресу Підрядчика направляє письмове повідомлення з 1-ним примірником 
акту.  

10.9 Замовник має право без звернення в суд стягнути суму збитків, обумовлених в даному 
Договорі, з будь-якої суми, належній виплаті Підрядчику, письмово повідомивши його про 
це, при цьому грошова сума, що підлягає виплаті Підрядчику, зменшується на суму збитків. 

10.10 Стягнення збитків і штрафу не звільняє Підрядчика від належного виконання зобов'язань 
за Договором. 
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10.11 Питання, не врегульовані даним  Договором, вирішуються відповідно до чинного 

законодавства України. 
10.12 Суперечки між Замовником і Підрядчиком вирішуються в претензійно-позовному 

порядку, згідно чинному законодавству України. 
10.13 Сторони мають право розірвати Договір при неналежному виконання умов Договору, 

повідомивши іншу сторону  письмово. Договір вважається розірваним після закінчення 15 
днів з моменту повідомлення. 

 

11. ФОРС МАЖОР 
11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

умов Договору, якщо це з'явилося наслідком дії непереборної сили (форс-мажор), а саме: 
військові дії страйку підприємств тих, що забезпечують постачання і зберігання 
нафтопродуктів стихійні біди, акти уряду і ін. якщо ці обставини  безпосередньо вплинули 
на виконання умов Договору. 

11.2 Сторона, для якої наступили форс – мажорні обставини зобов'язана у письмовій формі 
повідомити про це іншу сторону. На вимогу іншої сторони, сторона, для якої наступили 
форс – мажорні обставини, зобов'язана надати відповідне підтвердження настання форс – 
мажорних обставин, яким може бути довідка Торгової Промислової палати України або 
інших компетентних органів. 

11.3 При настанні форс-мажорних обставин, термін виконання зобов'язань за Договором і 
відповідно термін дії договору автоматично пролонгується на період їх дії. 

 

12. ІНШІ УМОВИ. 
12.1 Договір укладається і підписується у 2- х примірниках, що мають однакову юридичну 

силу. 
12.2 Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до ______________., у частині 

фінансових розрахунків - до повного їх виконання, а в частині гарантійних зобов'язань – до 
закінчення гарантійного терміну. 

 
13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ. 

13.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: 
- _____________________; 
- _____________________. 
 

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
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ДОДАТОК 3 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ. 

1. Корчёвка деревьев 
 
№ 
п/п 

 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения   Количество Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 

до 16 см 
  100шт 0,05   

2 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, 
диаметр стволов до 16 см 

  100шт 0,05   

3 Трелевка древесины на расстояние до 300 м 
тракторами мощностью 59 кВт [80 л.с.], диаметр 
стволов до 20 см 

  100шт 0,1 
  

4 Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, 
полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см 

  100шт 0,05   

5 Разделка древесины твердых пород и лиственниц, 
полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см 

  100шт 0,05   

6 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов 
до 20 см 

  100шт 0,1   

7 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 
79 кВт [108 л.с.] с перемещением пней до 5 м, диаметр 
пней до 24 см 

  100 пней 0,1 
  

8 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения 
пней [сверх 5 м] при корчевке пней в грунтах 
естественного залегания корчевателями-собирателями 
на тракторе мощностью 79 кВт [108 л.с.], диаметр пней 
до 24 см 

  100 пней 0,1 

  

9 Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 
кВт [108 л.с.] 

  100ям 0,1   

10 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями- 
собирателями на тракторе мощностью 79 кВт [108 л.с.], 
диаметр пней до 24 см 

  100 пней 0,1 
  

11 Погрузка древесины вручную   1 т 1   
12 Перевозка грунта до 20 км   т 1   

  

 
2. Наружные сети электроснабжения 
 
2.1. КЛ-0,4 кВ. 
1 2 3 4 5 
1 Перевозка грунта до 20 км   т 14,4   
2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными 
на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0, 
63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,008 
  

3 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,03 
  

4 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,03 
  

5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 0,3   

6 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м до 3 кг 

  100 м 6,88   

7 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м до 3 кг 

  100 м 0,72   

8 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 
конце трассы, масса 1 м до 3 кг 

  100 м 1,2 
  

9 Кабель напряжением 1000в сечением 4х240 мм2 ВВбШв   1000м 0,44   
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10 Кабель сечением 4.185 мм2 АВБбШв   1000м 0,44   
11 Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы 
до 240 мм2 

  шт 16 
  

12 Заделка концевая 4КВТп-1-150/240   компл 16   
13 Добавлять к норме 8-142-1 на каждый последующий 

кабель при устройстве постели 
  100 м 4,75   

14 Добавлять к норме 8-143-1 на каждый последующий 
кабель при покрытии его кирпичом 

  100 м 4,3   

15 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 3   

16 Песок природный, рядовой   м3 30   
17 Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с 

соединением асбестоцементными муфтами, диаметр 
100 мм 

  1000м 0,054 
  

18 Ввод в здание   ввод 2   
19 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

50х50х5 мм 
  10 шт 0,4   
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1 2 3 4 5 
20 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 

стали сечением 160 мм2 
  100 м 0,3   

  ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ ГАЗА       
21 Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 

с соединением асбестоцементными муфтами, диаметр 
100 мм 

  1000м 0,0035 
  

22 Установка стальных сварных фасонных частей 
диаметром 100-250 мм 

  т 0,0051   

23 Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры 

  100кг 0,051   

24 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 200 
мм 

  сальник 1 
  

25 Уплотнение грунта щебнем   100м2 0,003   
26 Устройство подстилающих бетонных слоев   м3 0,05   
27 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитные участки при сборном железобетонном 
перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной 
до 100 мм 

  100м3 0,0001 
  

28 Кладка стен приямков и каналов из кирпича 
керамического 

  м3 0,04   

29 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 0,016   

30 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 

  100м2 0,0525 
  

31 Улучшенная штукатурка цементно-известковым 
раствором по камню стен 

  100м2 0,0453   

  

 
2.2. КЛ-10 кВ. 
 
 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 
  100м3 1,6   

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 1,3   

3 Погрузка грунта на самосвалы   100м3 0,3   
4 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными 
на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0, 
63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,06 
  

5 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,25 
  

6 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,25 
  

7 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 2,5   

8 Перевозка грунта до 20 км   т 162   
9 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях 

без покрытий, масса 1 м до 6 кг 
  100 м 20,9   

10 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м до 6 кг 

  100 м 2,6   

11 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без 
креплений, масса 1 м до 6 кг 

  100 м 0,3   

12 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 
конце трассы, масса 1 м до 6 кг 

  100 м 0,4 
  

13 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с 
алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, на 
напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и 

  1000м 2,42 
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сечение 3х120 мм2 

14 Ввод в служебно-техническое здание кабелем 
емкостью 4х4 

  ввод 2   

15 Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с 
соединением асбестоцементными муфтами, диаметр 
100 мм 

  1000м 0,26 
  

16 Заделка концевая для 3х жильного кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 

  шт 4   

17 Заделка концевая КВТп-10-70/120   компл 4   
18 Монтаж муфты соединительной свинцовой с защитным 

кожухом с заливкой кожуха массой для кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 

  шт 10 
  

19 Муфты соединительные Стп-10-70/120   компл 10   
20 Добавлять к норме 8-142-1 на каждый последующий 

кабель при устройстве постели 
  100 м 11,75   

21 Добавлять к норме 8-143-1 на каждый последующий 
кабель при покрытии его кирпичом 

  100 м 10,45   

22 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 9   

23 Песок природный, рядовой   м3 105   
 
 

 
2.3. Дооборудование ПС 35/10 кВ «Роскошное» 
 
1 2 3 4 5 
1 Установка камеры   ячейка 2   

 
3. КТП 
 
 
3.1. Общестроительные работы 
1 2 3 4 5 
1 Устройство бетонной подготовки   100м3 0,096   
2 Устройство фундаментных плит бетонных плоских   100м3 0,0252   
3 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 

  100м2 0,1 
  

4 Кладка наружных простых стен из кирпича 
керамического при высоте этажа до 4 м 

  м3 2   

5 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 0,76   

  
 
3.2. Комплектная трансформаторная подстанция 
1 2 3 4 5 
1 Установка комплектных трансформаторных подстанций 

мощностью до 630 кВА с кабельными вводами, 
монтажные работы 

  шт 1 
  

2 Установка комплектных трансформаторных подстанций 
мощностью до 630 кВА, строительные работы 

  шт 1   

  Заземление КТП       
3 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

50х50х5 мм 
  10 шт 0,8   

4 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

  100 м 0,4   
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4. Внутриплощадочные сети электрической связи. 
 
4.1. Внутриплощадочные сети телефонизации 
1 2 3 4 5 
1 Устройство железобетонных сборных типовых 

колодцев, собранных в заводских условиях, тип 
колодца ККС-2 

  колодец 3 
  

2 Колодцы и коробки железобетонные телефонные из 
бетона В15 

  м3 3   

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными 
на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0, 
63] м3, группа грунтов 2 - под колодец 

  1000м3 0,015 
  

4 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 - под колодец 

  1000м3 0,0106 
  

5 Устройство постели из разр. грунта   100 м 0,029   
6 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,0261 
  

7 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,02262 
  

8 Перевозка грунта до 20 км   т 14,2   
9 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с 

соединением манжетами стальными, до 2-х каналов 
  км 0,058   

10 Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м 
до 3 кг 

  км 0,4   

11 Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией с 
алюмополиэтиленовым экраном в полиэтиленовой 
оболочке, марка ТППэп, диаметр жилы 0,4 мм, число 
пар 30 

  1000м 0,4 
  

12 Прокладка трубы   100 м 0,1   
13 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, 

черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр 
условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм 

  м 10 
  

14 Установка люка на пешеходной части   шт 3   
15 Люк для кабельных колодцев телефонной канализации 

(легкого типа) Л 
  шт 3   

16 Установка кольца   шт 2   
17 Кольцо опорное ж/б ОК-1   шт 2   
18 Крючья консольные   100шт 0,08   
19 Монтаж муфты   шт 1   
20 Стоимость муфты МПС   шт 1   
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1 2 3 4 5 
21 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 

250х120х65 мм, марка М100 
  1000шт 0,038   

22 Устройство вставок для угловых и разветвительных 
колодцев типа ККС-3 

  вставка 1   

23 Плиты покрытий, перекрытий и днищ плоские 
прямоугольные из бетона В22,5, длина до 3 м, масса до 
5 т 

  м3 0,1 
  

24 Комплекс измерений постоянным током 
смонтированных парных кабелей до и после включения 
в оконечные устройства 

  100 пар 1 
  

25 Коробка распределительная настенная для кабеля в 
пластмассовой оболочке 

  коробка 1   

26 Коробка телефонная распределительная КРП-30Х2   шт 1   
27 Провод однопарный с креплением проволочными 

скрепами по стене бетонной 
  100 м 0,3   

28 Провод ПКСВ-2х0,5   1000м 0,03   
29 Плинт для установкив КРП   100шт 0,03   

  ЗАЩИТА ВВОДА КАБЕЛЯ В ЗДАНИЕ ОТ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ГАЗА -ВВОД НА СТЕНУ       

30 Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 
с соединением асбестоцементными муфтами, диаметр 
100 мм 

  1000м 0,0035 
  

31 Установка стальных сварных фасонных частей 
диаметром 100-250 мм 

  т 0,0051   

32 Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры 

  100кг 0,051   

33 Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры 

  100кг 0,01   

34 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 200 
мм 

  сальник 1 
  

35 Уплотнение грунта щебнем (приямок)   100м2 0,003   
36 Устройство подстилающих бетонных слоев   м3 0,05   
37 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитные участки при сборном железобетонном 
перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной 
до 100 мм 

  100м3 0,0001 
  

38 Кладка стен приямков и каналов из кирпича 
керамического 

  м3 0,04   

39 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 0,016   

40 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 

  100м2 0,0525 
  

41 Улучшенная штукатурка цементно-известковым 
раствором по камню стен 

  100м2 0,0453   

  
 
4.2. Внутриплощадочные сети радиофикации. 
1 2 3 4 5 
1 Установка траверс   шт 2   
2 Траверса дополнительная Тр-340   шт 2   
3 Провод стальной Д=4мм   м 200   
4 Подвеска проводов напряжением до 240 В на стоечных 

линиях, диаметр провода до 4 мм 
  км 0,2   

5 Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, 
устанавливаемый на столбе или трубостойке 

  шт 1   

6 Трансформатор абонентский для трехпрограммного 
вещания ТАМУ-10Т 

  шт 1   

7 Установка стоек одинарных для радиотрансляционных 
сетей напряжением до 240 В 

  шт 1   

  
 
 



  36 Программный комплекс АВК-5 (2.11.4 )                                    - 27 -                                                            4_СД_ДФ6-1-1 
4.3. Молниезащита 
1 2 3 4 5 
1 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

50х50х5 мм 
  10 шт 0,3   

2 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

  100 м 0,15   

3 Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 
мм открыто по строительным основаниям 

  100 м 0,25   

4 Уголок Б-25х25х3 мм   10 шт 0,3   
  
 
 
5. Внеплощадочные сети водоснабжения. 
 
5.1. Внеплощадочные сети водопровода (В1-1) 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,027 
  

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 0,052 
  

3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,053   

4 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,053 
  

5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 0,053 
  

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,07   

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 0,27   

8 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,02 
  

9 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,027 
  

10 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,027 
  

11 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,054 
  

12 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 0,054 
  

13 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1 

  100м3 0,07   

14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 0,27   

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 0,27   
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1 2 3 4 5 
16 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 3-4 
  100м3 0,54   

17 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 0,9   
18 Засыпка траншей песком бульдозерами   1000м3 0,0148   
19 Засыпка песком вручную   100м3 0,037   
20 Песок природный, рядовой   м3 18,5   
21 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,058   

22 Труба пластиковая ф110мм   10м 5,86   
23 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 

100 мм 
  1000м 0,058   

24 Устройство прямоугольных водопроводных бетонных 
колодцев с монолитными стенами и покрытием из 
сборного железобетона в мокрых грунтах 

  10м3 0,23 
  

25 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и 
канализационных сетей и шахтных колодцев, высота 
кольца 0,29 м, внутренний диаметр 700 мм 

  м 0,07 
  

26 Плиты покрытий и перекрытий ребристые из бетона 22, 
5, длина свыше 3 до 12 м, масса свыше 5 до 15 т 

  м3 0,54   

27 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 2   
28 Скобы ходовые   кг 20   
29 Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

  100м2 0,065 
  

30 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 0,46 
  

31 Устройство оснований под тротуары из кирпичного 
щебня толщиной 12 см 

  100м2 0,065   

32 Установка поворотной заслонки диаметром 100 мм   шт 2   
33 Заслонка поворотная RBV-16-10 ф100мм   шт 2   
34 Установка заслонки поворотной ф150мм   шт 4   
35 Заслонка поворотная RBV-16-10 ф150мм   шт 4   
36 Установка поворотной заслонки ф250мм   шт 3   
37 Заслонка поворотная RBV-16-10 ф250мм   шт 3   
38 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

диаметром 100 мм 
  шт 4   

39 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм 

  шт 4   

40 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 150 мм 

  шт 12   

41 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм 

  шт 12   

42 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 250 мм 

  шт 6   

43 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 250 мм 

  шт 6   

44 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных 
диаметром 150 мм 

  шт 2   

45 Межфланцевый обратный клапан TCV-16 ф150мм   шт 2   
46 Установка комбинированного счетчика холодной воды 

ф100мм 
  шт 2   

47 Счетчик холодной воды, турбинные ф100мм SENSUS 
meitwin 

  шт 2   

48 Установка фильтров осадочных фланцевых ФОФ 
ф100мм 

  10шт 0,2   

49 Фильтр осадочный фланцевый ФОФф100мм   шт 2   
50 Кран шаровый для воды ф15мм   шт 2   
51 Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные для 

жидких сред, 11Б18бк, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], 
диаметр 15 мм 

  шт 2 
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1 2 3 4 5 
52 Установка манометров с трехходовым краном   комплект 2   
53 Манометры общего назначения МП-100-01-1,5   комплект 2   
54 Установка стальных сварных фасонных частей 

диаметром 100-250 мм 
  т 0,11   

55 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных 
диаметром 300 мм 

  шт 1   

56 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 
шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа 
[10 кгс/см2], диаметр 300 мм 

  шт 1 
  

57 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных 
диаметром 400 мм 

  шт 2   

58 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 
шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа 
[10 кгс/см2], диаметр 400 мм 

  шт 2 
  

59 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 300 мм 

  шт 2   

60 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм 

  шт 2   

61 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 400 мм 

  шт 4   

62 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм 

  шт 4   

63 Врезка в существующую сеть из стальных труб 
стальных штуцеров [патрубков] диаметром 150 мм 

  шт 2   

  Защита вводов водопровода от проникновения газа 
(2шт)       

64 Боковая изоляция стен и фундаментов глиной   м3 4   
  
 
6. Внеплощадочные сети канализации. 
 
6.1. Внеплощадочные сети канализации (Р1-1) 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,73 
  

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 1,425 
  

3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 1,592   

4 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 1,592 
  

5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 1,592 
  

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,55   

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 1,08   

8 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,16 
  

9 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,73 
  

10 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,73 
  

11 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 1,441 
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12 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 

грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 1,441 
  

13 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1 

  100м3 0,55   

14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 1,08   

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 7,3   

16 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 3-4 

  100м3 14,41   

17 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 7,5   
18 Засыпка траншей песком бульдозерами   1000м3 1,325   
19 Засыпка песком вручную   100м3 1   
20 Песок природный, рядовой   м3 1425   
21 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,37   

22 Труба ПНД 280 Т техническая   м 392,9   
23 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 

300 мм 
  1000м 0,389   

24 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм 
(футляр открытым способом) 

  1000м 0,019 
  

25 Трубы стальные электросварные прямошовные и 
спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 
38 кгс/мм2, наружный диаметр 480 мм, толщина стенки 
5 мм (футляр) 

  м 19,08 
  

26 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 500 мм 

  1000м 0,019 
  

27 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 
мм 

  100м 0,19   

28 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 0,32 
  

29 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 1,6 
  

30 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 12   
31 Скобы ходовые   кг 120   
32 Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

  100м2 0,6 
  

33 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 4,28 
  

34 Устройство оснований под тротуары из кирпичного 
щебня толщиной 12 см 

  100м2 0,6   

35 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в сухих грунтах 

  шт 1   

36 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований   100м3 0,2   
37 Разборка щебеночных покрытий и оснований   100м3 0,6   
38 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина верхнего слоя 15 см 

  1000м2 0,25 
  

39 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина нижнего слоя 15 см 

  1000м2 0,25 
  

40 На каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 27- 
22-1, 27-22-2, 27-22-3 добавлять или исключать 

  1000м2 -0,25   

41 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей 

  1000м2 0,25   
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типа А, Б, В, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

42 Добавлять или исключать при изменении толщины 
покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных 
плотных мелкозернистых смесей типа А,Б,В, плотность 
щебеночных материалов 2,5-2,9 т/м3 [к норме 27-53-1] 

  1000м2 -0,25 
  

43 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей 
типа А, Б, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

  1000м2 0,25 
  

44 Добавлять или исключать при изменении толщины 
покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных 
плотных крупнозернистых смесей типа А,Б, плотность 
щебеночных материалов 2,5-2,9 т на м3 [к норме 27-53- 
3] 

  1000м2 0,25 

  

45 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 18,1 
  

46 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в нижних слоях покрытий, 
крупнозернистые, тип А, марка 1 

  т 29,95 
  

  
 
 

 
6.2. Внеплощадочные сети канализации трубопровода опорошения бассейна и 
сброса воды после таяния льда (К4-1) 
 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,162 
  

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 0,635 
  

3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005   

4 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005 
  

5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 0,005 
  

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,12   

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 0,49   

8 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,06 
  

9 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,162 
  

10 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,162 
  

11 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,641 
  

12 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 0,641 
  

13 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,   100м3 0,12   
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группа грунтов 1 

14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 0,49   

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 1,62   

16 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 3-4 

  100м3 6,46   

17 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 0,7   
18 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,007   

19 Труба ПНД 160 Т техническая   м 7,1   
20 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 225 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,016   

21 Труба ПНД 225 Т техническая   м 23,23   
22 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм 
(футляр открытым способом) 

  1000м 0,007 
  

23 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина 
стенки 5 мм (футляр) 

  м 7 
  

24 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 
мм 

  100м 0,07   

25 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 350 мм 

  1000м 0,007 
  

26 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 
160 мм 

  1000м 0,007   

27 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 
225 мм 

  1000м 0,023   

28 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 0,32 
  

29 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 3   
30 Скобы ходовые   кг 20   
31 Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

  100м2 0,1 
  

32 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 0,71 
  

33 Устройство оснований под тротуары из кирпичного 
щебня толщиной 12 см 

  100м2 0,1   

34 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в сухих грунтах 

  шт 1   

35 Разборка бортовых камней на бетонном основании   100м 0,05   
36 Установка бортовых камней бетонных при других видах 

покрытий 
  100м 0,05   

37 Камни бетонные бортовые прямые рядовые и въездные 
из бетона В30 [М400] [МРЗ200] 

  м3 0,63   

38 Тройник прямой ТП 160х160   шт 1   
39 Отвод 135гр.-160   шт 1   
40 Прочистка ф160мм   шт 1   
  ГАСИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ ф1500мм      

41 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 0,054 
  

42 Кольца КС10.9 железобетонные серия 3.900.1-14 
выпуск 1 (объем бетона - 0,24 м3) 

  шт 1   

43 Плиты покрытий ПП10-1 железобетонные серия 3.900.1- 
14 выпуск 1 (объем бетона - 0,10 м3) 

  шт 1   

44 Плиты днищ ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 
выпуск 1 (объем бетона - 0,18 м3) 

  шт 1   

45 Кольца опорные КО6 железобетонные серия 3.900.1-14 
выпуск 1 (объем бетона - 0,02 м3) 

  шт 1   

46 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 1   
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47 Скобы ходовые   кг 2,46   
48 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм 
  1000м 0,00176   

49 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,5 мм 

  м 1,76 
  

50 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм 
(футляр) 

  1000м 0,0004 
  

51 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина 
стенки 5 мм 

  м 0,4 
  

52 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 
бетон тяжелый В 7,5 (М 100), крупность заполнителя 20- 
40мм 

  100м3 0,0009 
  

53 Устройство бетонной подготовки бетон тяжелый В 3,5 
(М 50), крупность заполнителя более 40 мм (подбетонка) 

  100м3 0,0018   

54 Установка монтажных изделий массой до 20 кг 
(пластина) 

  т 0,01   

55 Устройство основания под фундаменты песчаного   м3 0,44   
56 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

битумной грунтовкой, первый слой 
  100м2 0,0442   

57 Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной 
поверхности разжиженным битумом в два слоя 

  100м2 0,0884   

58 Железнение цементных покрытий   100м2 0,0442   
59 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная 

цементная с жидким стеклом 
  100м2 0,0442   

60 Боковая изоляция стен и фундаментов глиной   м3 1,6   
61 Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной 

поверхности разжиженным битумом в два слоя 
  100м2 0,12   

62 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
битумной грунтовкой, первый слой 

  100м2 0,06   

  Замена существующей ливневой канализации      
63 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,042 
  

64 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 0,156 
  

65 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005   

66 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005 
  

67 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 0,005 
  

68 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,1   

69 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 0,41   

70 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,06 
  

71 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,042 
  

72 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,042 
  

73 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,156 
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74 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 

грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 0,156 
  

75 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1 

  100м3 0,1   

76 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 0,41   

77 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 0,42   

78 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 3-4 

  100м3 1,61   

79 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 0,5   
80 Засыпка траншей песком бульдозерами   1000м3 0,012   
81 Засыпка песком вручную   100м3 0,03   
82 Песок природный, рядовой   м3 15   
83 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,04   

84 Труба ПНД 560 Т техническая   м 40,4   
85 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 

500 мм 
  1000м 0,04   

86 Прочистка дворовой канализационной сети   100м 3   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Озеленение. 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
1 Подготовка механизированным способом стандартных 

посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым 
комом земли размером 0,8х0,6 м в естественном грунте 

  10шт 0,1 
  

2 Подготовка механизированным способом стандартных 
посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым 
комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением 
растительной земли до 25% 

  10шт 1 
  

3 Посадка деревьев и кустарников с комом земли 
размером 0,8х0,8х0,5 м 

  10шт 1,1   

4 Береза с комом размером 0,5х0,5х0,4 м   шт 3   
5 (Клен)(рябина) с комом размером 0,8х0,8х0,5 м   шт 3   
6 (Дуб)(каштан)(липа) с комом размером 0,8х0,8х0,5 м   шт 5   
7 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли 

размером 0,8х0,8х0,5 м 
  10шт 1,1   

  
 
 
 
 
 

8. Благоустройство дороги 
 
1 2 3 4 5 
1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 
  100м3 0,34   

2 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина верхнего слоя 15 см 

  1000м2 0,34 
  

3 На каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 27- 
22-1, 27-22-2, 27-22-3 добавлять или исключать 

  1000м2 -0,34   

4 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина нижнего слоя 15 см 

  1000м2 0,34 
  

5 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей 
типа А, Б, В, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

  1000м2 0,34 
  

6 Добавлять или исключать при изменении толщины 
покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных 
плотных мелкозернистых смесей типа А,Б,В, плотность 
щебеночных материалов 2,5-2,9 т/м3 [к норме 27-53-1] 

  1000м2 0,34 
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7 Установка бортовых камней бетонных при других видах 

покрытий 
  100м 0,75   

8 Камни бетонные бортовые прямые рядовые и въездные 
из бетона В30 [М400] [МРЗ200] 

  м3 9,45   

9 Разборка бортовых камней на бетонном основании   100м 2,1   
10 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований   100м3 0,25   
11 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 

л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 ( 
перемещение строймусора ) 

  1000м3 0,046 
  

12 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными 
на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0, 
63] м3, группа грунтов 2 (погрузка строймусора ) 

  1000м3 0,046 
  

13 Перевозка грунта до 20 км   т 106   
  

 
9. Автоматизированная система коммерческого учёта 
электроэнергии. 
 
1 2 3 4 5 
1 Монтаж трехфазного счетчика   шт 2   
2 Провод  сечением 2,5мм2 ПВ1   1000м 0,01   
3 Провод сечением до 6 мм2, прокладываемый по 

перфорированным профилям 
  100 м 0,1   

4 Монтаж колодки подключения НІК КП-25   шт 2   
5 Монтаж коммуникационного устройства со встроенным 

ИБП 
  шкаф 1   

6 Вилка Евро   шт 1   
7 Металлорукав Д18   1000м 0,05   
8 Кабель Н-8 (8х0,22)   1000м 0,05   
9 Провод первый одножильный или многожильный в 

общей оплетке в проложенных трубах или 
металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2 

  100 м 0,5 
  

10 Кабель сечением 2х0,75мм2 ШВВП   1000м 0,05   
11 Каждый последующий провод одножильный или 

многожильный в общей оплетке в проложенных трубах 
или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2 

  100 м 0,5 
  

12 Короб пластиковый [желоб]   м 10   
13 Установка разъемов интерфейсов   100 шт 0,02   
14 Разветвитель интерфейса   шт 2   
15 Удлинитель интерфейса   шт 2   
16 Установка разъёмов (гнезд и вилок)   шт 4   
17 Разъем вилка СР-22Р   шт 2   
18 Разъем гнездо СР-22S   шт 2   
19 Кабельная стяжка 200.4   1000шт 0,02   
20 Изолента    кг 0,15   
21 Коннектор  RJ-45   шт 1   
22 Дюбель-ёжик ДБМ 6х40 мм   100шт 0,12   
23 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 

или проводов внешней сети к блокам зажимов и к 
зажимам аппаратов и приборов, установленных на 
устройствах, сечение жилы до 10 мм2 

  100 жил 0,18 
  

24 Настройка абонентских оконечных устройств [модема, 
декодера, цифрового или аналогового тюнера] 

  канал 8   
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