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ПОРЯДОК  
            заповнення документації конкурсних торгів  

1. Загальні положення 
1. Терміна, які 
вживаються в 
документації 
конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на  
виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни 
які використовуються в цій документації, 
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 
визначених Законом                            

2. Інформація про 
замовника торгів 

 

повне найменування Відділ капітального будівництва 
Білоцерківської міської ради 

місцезнаходження 09107, м. Біла Церква, Київської області 
вул. Павліченко,14а 

посадова особа 
замовника, 
уповноважена 
здійснювати зв’язок з 
учасниками  

Відповідальний секретар комітету ПАСЄКА 
Михайло Андрійович  
09107, м. Біла Церква, Київської області 
вул. Павліченко,14а, тел. 04563-5-22-61;  
5-56-87, факс 5-55-34    

3.Інформація про 
предмет закупівлі 

 

найменування предмета 
закупівлі 

Будівництво інженерних мереж для критої спортивної 
споруди зі штучним льодовим покриттям по вул. 
Молодіжна в м. Біла Церква, Київської області 

Вид предмета 
закупівлі 

Будівництво інженерних мереж для критої спортивної 
споруди зі штучним льодовим покриттям по вул. 
Молодіжна в м. Біла Церква, Київської області 

місце, кількість, 
обсяг поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт) 

м. Біла Церква, 
додаток 1 (технічне завдання) 

строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт) 

ІІІ квартал 2012 року 

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 
гривня. Замовник може встановити, що, у разі 
якщо учасником процедури закупівлі є 
нерезидент, такий учасник може зазначити 
ціну пропозиції конкурсних торгів у 
_________ (зазначається валюта). При цьому 
при розкритті пропозицій конкурсних торгів 
ціна такої пропозиції конкурсних торгів 
перераховується у гривні за офіційним курсом 
гривні до _________ (зазначається валюта), 
встановленим Національним банком України на 
дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
про що зазначається у протоколі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. У такому 
випадку документація конкурсних торгів 



повинна містити формулу (механізм, спосіб) 
зазначеного перерахунку                       

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

Під час проведення процедур закупівель усі    
документи, що готуються замовником,           
викладаються українською мовою, а також за    
рішенням замовника одночасно всі документи   
можуть мати автентичний переклад на іншу 
мову. Визначальним є текст, викладений 
українською мовою.                            
У випадках, передбачених частиною            
четвертою статті 10 цього Закону (2289-17), 
документи замовника щодо процедури 
закупівлі, передбачені цим Законом, 
викладаються українською та англійською 
мовами. Тексти повинні бути автентичними, 
визначальним є текст, викладений українською 
мовою            

II. 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 здійснення закупівлі за скороченою     
процедурою замовник не має права з власної  
ініціативи чи за результатами запитів 
вносити зміни до документації конкурсних 
торгів, крім випадків, коли внесення таких 
змін необхідне для приведення документації 
конкурсних торгів у відповідність із 
вимогами чинного законодавства або такі 
зміни вимагає рішення органу оскарження. У 
такому разі замовник вносить відповідні 
зміни до документації конкурсних торгів та 
продовжує строк подання пропозицій 
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 ( 2289-17 )     

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 ( 2289-17 )                         

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
1. Оформлення 
пропозиції 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) 

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 щодо 
предмета закупівлі, так і щодо визначених 
частин предмета закупівлі (зазначається у 
разі визначення замовником частин предмета    
закупівлі (лотів)).                           
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 підтверджується випискою 
з протоколу засновників, наказом про          
призначення, довіреністю, дорученням або 
іншим документом, що підтверджує 
повноваження посадової особи учасника на 
підписання документі. Пропозиція конкурсних 
торгів запечатується у одному                 
конверті, який у місцях склеювання повинен    
містити відбитки печатки учасника процедури   
закупівлі*.                                  
На конверті повинно бути зазначено:         
повне найменування і місцезнаходження         
замовника; назва предмета закупівлі           
відповідно до оголошення про                  
проведення відкритих торгів;                  
повне найменування (прізвище,                 



ім'я, по батькові)                         
учасника процедури закупівлі, його            
місцезнаходження (місце проживання),          
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери        
контактних телефонів;                         
маркування: "Не відкривати                   
до 25.07.12р.в 10.00 (зазначаються 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);                         
інформації про необхідні технічні,            
якісні та кількісні характеристики предмета   
закупівлі, в тому числі відповідну технічну   
специфікацію (у разі потреби (плани,         
креслення, малюнки чи опис предмета           
закупівлі);                                   
документально підтвердженої                   
інформації про їх відповідність               
кваліфікаційним критеріям                     

3. Забезпечення 
пропозиції конкурсних 
торгів 

У разі, якщо замовник вимагає надання      
учасниками забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів, у документації конкурсних 
торгів зазначається така інформація:          
розмір забезпечення пропозиції                
конкурсних торгів:                            
не вимагається(визначається замовником      
відповідно до частини першої статті 24 
Закону( 2289-17 ). У разі якщо пропозиції 
конкурсних торгів подаються стосовно частини 
предмета закупівлі (лота), розмір 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
встановлюється замовником виходячи з 
очікуваної вартості предмета закупівлі щодо 
кожної його частини(лота));                   
види забезпечення пропозиції                  
конкурсних торгів: ______________             
(визначаються замовником відповідно до        
підпункту 8 частини першої статті 1 Закону).  
строк дії забезпечення пропозиції конкурсних  
торгів ___________      

4. Умови повернення 
чи неповернення 
забезпечення 
пропозиції конкурсних 
торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів учаснику протягом 3         
банківських днів з дня настання підстави для 
повернення забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів у разі:                     
закінчення строку дії                       



забезпечення пропозиції конкурсних торгів,    
зазначеного у документації конкурсних 
торгів; укладення договору про закупівлю з 
учасником, що став переможцем конкурсних 
торгів; відкликання пропозиції конкурсних 
торгів до закінчення строку її подання;       
закінчення процедури закупівлі                
у разі неукладення                           
договору про закупівлю з жодним з учасників,  
що подали пропозиції конкурсних торгів.       
Залежно від виду надання забезпечення         
пропозиції конкурсних торгів замовник 
визначає способи його повернення учаснику 
процедури закупівлі. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів не повертається замовником 
у разі: відкликання пропозиції конкурсних 
торгів учасником після закінчення строку її 
подання; непідписання учасником, що став 
переможцем торгів, договору про закупівлю;    
ненадання переможцем торгів                   
забезпечення виконання                        
договору про закупівлю після акцепту його     
пропозиції конкурсних торгів, якщо надання    
такого забезпечення передбачено 
документацією конкурсних торгів.              
Кошти, що надійшли як                         
забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у  
разі якщо вони не повертаються учаснику),     
підлягають перерахуванню до відповідного      
бюджету, а у разі здійснення закупівлі        
підприємствами, об'єднаннями підприємств не 
за бюджетні кошти - перераховуються на 
рахунок підприємства, об'єднання підприємств  

5. Строк, протягом 
якого пропозиції 
конкурсних торгів є 
дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються     
дійсними протягом 90 днів          
(зазначається замовником, але не менше ніж 
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 до учасників 

Разом з пропозицією конкурсних торгів 
учасник надає інформацію щодо відповідності 
кваліфікаційним критеріям, а саме: 
- Інформацію про наявність обладнання та    
матеріально-технічної бази;    
- Інформацію про наявність працівників 
відповідної кваліфікації, які мають 



необхідні знання та досвід; 
- Інформацію про наявність документально     
підтвердженого досвіду про виконання 
аналогічних договорів; 
- Інформацію про наявність фінансової 
спроможності (баланс, звіт про фінансові 
результати, звіт про рух грошових коштів, 
довідка з обслуговуючого банку про 
відсутність заборгованості за кредитами; 
- Оригінал або нотаріально завірену копію 
довідки про відсутність порушеної справи про 
банкрутство або ж з визнання банкрутом. 
-  Оригінал довідки з податкової інспекції 
про відсутність заборгованості по 
обов’язковим платежам зі сплати податків і 
зборів 
-  Копія Статуту завірена печаткою 

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 предмета закупівлі, встановленим 
замовником, а саме:           |   
розрахунок ціни відповідно до діючих 
державних будівельних норм із урахуванням 
змін та доповнень бажано у програмному 
комплексі АВК у друкованому вигляді. 
Розрахунок повинен містити локальні 
кошторисні розрахунки з підсумковою 
відомістю матеріалів. Матеріали та 
обладнання, які застосовуються повинні бути 
сертифікованими, відповідати сучасним 
стандартам якості з гарантійними термінами 
експлуатації. 

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

Замовник може визначати окремі частини       
предмета закупівлі (лоти) із зазначенням 
вимог до них згідно з нормами Закону  
( 2289-17 ) 

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 без втрати 
свого забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів. Такі зміни чи заява про відкликання 
пропозиції конкурсних торгів враховуються у 
разі, коли вони отримані замовником до 
закінчення строку подання пропозицій 
конкурсних торгів           

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

Особисто або поштою                           
09107, м. Біла Церква, Київська область       
вул. Павліченко,14а, приймальна 
25.07.12р. 9.00.                              



спосіб подання 
пропозицій конкурсних 
торгів 
місце подання 
пропозицій конкурсних 
торгів 

09107, м. Біла Церква, Київська область       
вул. Павліченко,14а, приймальна 

кінцевий строк 
подання пропозицій 
конкурсних торгів 
(дата, час) 

25.07.12р. 9.00                      
Пропозиції конкурсних торгів,                
отримані замовником після                 
закінчення строку їх подання, не 
розкриваються і повертаються учасникам, що 
їх подали. На запит учасника замовник 
протягом одного робочого дня з дня 
надходження запиту підтверджує надходження 
пропозиції конкурсних торгів із зазначенням 
дати та часу             

2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів 
місце розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів 

09107, м. Біла Церква, Київська область       
вул. Павліченко,14а, приймальна   
25.07.12р. 10.00                              

дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів 

25.07.11р. 10.00                       
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, що підтверджує 
повноваження посадової особі на участь в 
процедурі розкриття. Для підтвердження особи 
такий представник повинен надати паспорт 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 Міністерством економіки 
України. 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 ( 2289-17 )    

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

Замовник має право звернутися до учасників 
за роз'ясненнями змісту їх пропозицій 
конкурсних торгів з метою спрощення розгляду 
та оцінки пропозицій.                         
Замовник та учасники не можуть                
ініціювати будь-які переговори з питань       
внесення змін до змісту або ціни поданої      
пропозиції конкурсних торгів.                 
Оцінка пропозицій здійснюється на основі 
одного критерію – ціна. Кращою є та 
пропозиція ціна якої є найнижчою при 
дотриманні сучасних стандартів якості.  

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 її оцінки, у порядку, визначеному 
документацією конкурсних торгів, за умови 
отримання письмової згоди на це учасника, 
який подав пропозицію конкурсних торгів.      
Замовник зазначає умови та порядок            
виправлення арифметичних помилок.             
Якщо учасник не згоден з виправленням         
арифметичних помилок, його пропозиція         
конкурсних торгів відхиляється                

3. Інша інформація 4. 
Відхилення пропозицій 
конкурсних торгів 

Замовник в документації конкурсних торгів 
може зазначити іншу необхідну інформацію 
відповідно до законодавства Замовник 
відхиляє пропозицію у разі, якщо:             
1) учасник: не відповідає                     
кваліфікаційним критеріям,                    
встановленим статтею 16 Закону ( 2289-17 );   
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. Інформація про відхилення пропозиції  
конкурсних 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 ( 2289-17 )               

5. Відміна замовником 
торгів чи визнання їх 
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 ( 2289-17 );                     
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 
прийняття замовником відповідного рішення та  
оприлюднюється відповідно до статті 10 цього 
Закону                                       

VI. 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. Під час         
здійснення закупівель за скороченою 
процедурою замовник укладає договір про 
закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних 
торгів якого було акцептовано, відповідно до 
вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції у строк не раніше 
ніж через п'ять днів з дня публікації у 
державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель повідомлення про 
акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не 
пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту       

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

Учасник переможець процедури закупівлі при 
укладанні договору повинен надати дозвіл      
або ліцензію на провадження певного виду 
господарської діяльності, якщо це             
передбачено законодавством. Істотні умови 
про закупівлю: 
- предмет договору 
- обсяг робіт  
- порядок здійснення оплати 
- ціна договору 
- термін та термін виконання робіт 
- строк дії договору 
- права та обов’язки сторін 
- зазначення умови щодо можливості зменшення 
обсягів закупівлі 
- відповідальність сторін 

3. Дії замовника при 
відмові переможця 
торгів підписати 
договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів     
підписати договір про закупівлю відповідно 
до вимог документації конкурсних торгів або  
неукладення договору про закупівлю з вини    
учасника у строк, визначений Законом          
( 2289-17 ), 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Додаток 1 

Будівництво інженерних мереж для критої спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям по вул. Молодіжна в м. Біла Церква, Київської області 

 
№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
 Розділ. Демонтажні роботи       
1 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,04 
  

2 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,04 
  

3 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  100м3 0,4   

4 Витягування кабеля з каналiзацiї, маса 1 м до 1 кг   км 1,144   
5 Демонтаж трубопроводiв з азбестоцементних труб зi 

з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналiв 
  км 0,176   

  Розділ. Будівельні та монтажні роботи       
6 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,083 
  

7 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,0738 
  

8 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  100м3 0,494   

9 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  100м3 0,448   

10 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  100м3 1,186   

11 Улаштування гравiйної основи пiд колодязі зв'язу ККС-3   10м3 0,528   
12 Улаштування залiзобетонних збiрних типових колодязiв, 

зiбраних на трасi, що установлюються на проїжджiй 
частинi, тип колодязя ККС-3 

  колодязь 4 
  

13 Колодязь ККС-3-80 ГЕК (компл)   шт 4   
14 Кiльця горловин КО-6   шт 4   
15 Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних труб зi 

з'єднанням манжетами стальними, бiльше 2-х каналiв 
  км 0,864   

16 Улаштування вводу труб у колодязi   10шт 3,2   
17 Перетинання кабелів з трубопроводом   1перет. 4   
18 Перетинання кабелів з кабельною траншеєю   1перет. 1   
19 Прокладання кабеля у пiдземнiй каналiзацiї, маса 1 м до 

2 кг 
  км 0,2   



1 2 3 4 5 
20 Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з 

алюмополiетиленовим екраном у полiетиленовiй 
оболонцi, марка ТППэп, дiаметр жили 0,4 мм, число пар 
300 (300х2х0,4) 

  1000м 0,21 

  

21 Прокладання кабеля у пiдземнiй каналiзацiї, маса 1 м до 
1 кг 

  км 1,8   

22 Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з 
алюмополiетиленовим екраном у полiетиленовiй 
оболонцi, марка ТППэп, дiаметр жили 0,4 мм, число пар 
100 (100х2х0,4) 

  1000м 0,21 

  

23 Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з 
алюмополiетиленовим екраном у полiетиленовiй 
оболонцi, марка ТППэп, дiаметр жили 0,4 мм, число пар 
50 (50х2х0,4) 

  1000м 0,84 

  

24 Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з 
алюмополiетиленовим екраном у полiетиленовiй 
оболонцi, марка ТППэп, дiаметр жили 0,4 мм, число пар 
30 (30х2х0,4) 

  1000м 0,42 

  

25 Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з 
алюмополiетиленовим екраном у полiетиленовiй 
оболонцi, марка ТППэп, дiаметр жили 0,4 мм, число пар 
10 (10х2х0,4) 

  1000м 0,42 

  

26 Муфта пряма у колодязi на кабелi iз пластмасовою або 
вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть кабеля 10х2 

  шт 4   

27 Муфта термоусаджувальна Raychem XAGA-500-43/8- 
150-Z (10x2) 

  шт 4   

28 Муфта пряма у колодязi на кабелi iз пластмасовою або 
вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть кабеля 30х2 

  шт 4   

29 Муфта термоусаджувальна Raychem XAGA-500-43/8- 
150-Z (30x2) 

  шт 4   

30 Муфта пряма у колодязi на кабелi iз пластмасовою або 
вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть кабеля 50х2 

  шт 8   

31 Муфта термоусаджувальна Raychem XAGA-500-43/8- 
150-Z (50x2) 

  шт 8   

32 Муфта пряма у колодязi на кабелi iз пластмасовою або 
вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть кабеля 100х2 

  шт 2   

33 Муфта термоусаджувальна Raychem XAGA-500-43/8- 
150-Z (100x2) 

  шт 2   

34 Муфта пряма у колодязi на кабелi iз пластмасовою або 
вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть кабеля 300х2 

  шт 2   

35 Муфта термоусаджувальна Raychem XAGA-500-43/8- 
150-Z (300x2) 

  шт 2   

36 Прокладання кабеля у пiдземнiй каналiзацiї, маса 1 м до 
1 кг 

  км 1,183   

37 Кабель волоконно-оптичний ОКТБ-М 2,7   1000м 0,448   
38 Кабель волоконно-оптичний ОКЛБг-16/0   1000м 0,42   
39 Кабель волоконно-оптичний Finnmark UT 024-SM-04-T   1000м 0,375   
40 Муфта оптична   шт 3   
41 Муфта оптична FOSC-Q027/48-1-24   шт 3   

 Розділ. Будівельні та монтажні роботи       
1 Різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів   1 м різ. 650   
2 Розбирання асфальтобетонного покриття i основи   100м3 0,26   
3 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,2 
  

4 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  100м3 0,34   

5 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 3 

  1000м3 0,21 
  

6 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 3 

  100м3 0,24   

7 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,4 
  



8 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  100м3 4   

9 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 3, 4 

  100м3 2,66   

10 Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї   100 м 6,5   
11 Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель 

при улаштуваннi постелi 
  100 м 6,5   

12 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях 
без покриттiв, маса 1 м до 2 кг 

  100 м 12,2   

13 Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних труб зi 
з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналiв 

  км 0,08   

14 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

  100 м 0,8   

15 Кабелi силові, маркаЦААБл 3х150мм2   м 1300   
16 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 

траншеї 
  100 м 3,25   

17 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 
сигнальної лентої 

  100 м тр 6,1   

18 Перетинання кабелів з трубопроводом   1перет. 5   
19 Монтаж муфти кiнцевої для кабеля напругою до 10 кВ, 

перерiз однiєї жили до 240 мм2 
  шт 4   
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  Розділ. Відновлення асфальтобетонного покріття        

20 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи з пiску 

  100м3 0,26   

21 Улаштування основ із щебеню товщиною 12 см (т. 15 см)   100м2 2,6   
22 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або 

виключати до норми 18-44-1 
  100м2 2,6   

23 Відновлення асфальтобетонного покриття   100м2 2,6   
24 Навантаження смiття вручну   1 т 42   
25 Перевезення сміття до 15 км   т 42   

 Розділ. Монтаж обладнання       
1 Планування площ ручним способом, група грунтiв 2   1000м2 0,02   
2 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 2,3   
3 Установлення комплектних трансформаторних пiдстанцiй 

потужнiстю до 630 кВА, будiвельнi роботи (КТП ГС 2х630) 
  шт 1   

4 Блоки ФБС 24.4.6   шт 12   
5 Установлення комплектних трансформаторних пiдстанцiй 

потужнiстю до 630 кВА з кабельними вводами, монтажнi 
роботи 

  шт 1 
  

6 Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора 
або масляного реактора, маса до 3 т 

  шт 2   

7 Монтаж комірки КА-26 з вакуумними вимикачами   шт 3   
8 Монтаж ДГК10 400/10   комплект 1   
9 Монтаж РЗДПОМ 300/10   комплект 1   
10 Блок для комплектних пiдстанцiй ТПМ РКМ 110   блок 1   
11 Мiст шинний для збiрних розподiльних пристроїв, 

кiлькiсть опорних iзоляторiв 9 
  шт 1   

12 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без 
крiплення, маса 1 м до 2 кг 

  100 м 1,6   

13 Кабелi силові, маркаЦААБл 3х95мм2   м 160   
14 Монтаж муфти кiнцевої  для кабеля напругою 

до 10 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 
  шт 2   

 Розділ. Водопровiд       
  ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ       
1 Розбирання асфальтобетонних покриттiв 

механiзованим способом 
  100м3 0,028   

2 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 /при розробцi траншей/ 

  1000м3 0,08 
  

3 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 2 /при розробцi траншей/ 

  1000м3 0,13 

  

4 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтiв 2 

  100м3 1,328   

5 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  100м3 0,822   

6 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  100м3 0,12 
  

7 Шурфування грунту вручну, група грунтiв 2   100м3 0,028   
8 Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при пересiченнi їх 

трасою трубопроводiв у населених пунктах i на 
промислових площадках при дiаметрi трубопроводу до 
500 мм 

  1000м 0,015 

  

9 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  100м3 0,3   

10 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  100м3 2,15   

11 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,21 
  

12 Улаштування перехідних мiсткiв через траншеї   м3 0,8   
13 Дошка необрізна 40 мм   100м3 0,0084   
14 Перевезення грунту до 5 км   т 192   
15 Очищення дiлянки вiд смiття   100м2 2,3   



16 Навантаження смiття вручну   1 т 8,4   
17 Перевезення сміття до 10 км   т 8,4   

  ТРУБОПРОВОДИ       
18 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи   10м3 0,972   
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19 Укладання футляру iз полiетиленових труб дiаметром 

315 мм 
  1000м 0,051   

20 Труби полiетиленовi ПВП, SH-4, дiаметр 315мм   100м 0,51   
21 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 

дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 
  1000м 0,0705   

22 Труби з полiетилену дiаметр 110 мм   10м 12,3   
23 Протягування в футляр поліетиленових труб дiаметром 

110 мм 
  100м 0,51   

24 Пробивання отворiв в бетонних стiнах колодязів 
товщиною 100 мм, площею до 900 см2 

  100шт 0,02   

25 Спорожнення трубопроводу (вартість води) Д=300 мм   100м3 0,25   
26 Промивання без дезинфекцiї трубопроводiв дiаметром 

300 мм 
  1000м 0,35   

27 Вода для заповнення системи Д=300 мм   м3 18   
28 Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 

100 мм 
  1000м 0,1215   

29 Установлення чавунних засувок дiаметром 100 мм   шт 2   
30 Засувки чавунні, дiаметр 100 мм   100шт 0,02   
31 Фланцi , дiаметр 100 мм   100шт 0,04   
32 Болти 16х60 мм   100шт 0,32   
33 Гайка М 16   100шт 0,32   
34 Установлення чавунних засувок дiаметром 300 мм   шт 2   
35 Засувки чавунні, дiаметр 300 мм   100шт 0,02   
36 Фланцi , дiаметр 300 мм   100шт 0,04   
37 Болти 20х70 мм   100шт 0,32   
38 Гайка М 20   100шт 0,32   
39 Врiзування в iснуючi мережi зi стальних труб дiаметром 

125 мм 
  шт 1   

40 Врiзування в iснуючi мережi з чавунних труб дiаметром 
300 мм 

  шт 1   

41 Виготовлення сталевих фасонних частин   т 0,35056   
42 Труби сталевi дiаметр 108 мм, товщина стiнки 6 мм   100м 0,04   
43 Труби сталевi дiаметр 325 мм, товщина стiнки 8 мм   100м 0,03   
44 Труби сталевi дiаметр 426 мм, товщина стiнки 10 мм   100м 0,01   
45 Фланцi чавунні , дiаметр 110 мм   100шт 0,02   
46 Муфта РН-10, дiаметр 110 мм   100шт 0,02   
47 Електроди, АНО-4   1000кг 0,02   
48 Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно- 

гумової iзоляцiї на фасоннi частини, дiаметром 325 мм 
  1000м 0,008   

49 Установлення стальних зварних фасонних частин 
дiаметром 325 мм 

  т 0,35056   

  КОЛОДЯЗІ       
50 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,0048 
  

51 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтiв 2 

  100м3 0,026   

52 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону 
у сухих грунтах 

  10м3 0,356   

53 Драбини металеві приставні   т 0,016   
54 Фарбування суриком драбин за два рази   100м2 0,004   
55 Люк гумовий   100шт 0,01   
56 Плити днищ ПН20 серiя 3.900.1-14 випуск 1   100шт 0,01   
57 Плити перекриття Д=2,0 м   100шт 0,01   
58 Кiльця стінові КЦ-20-9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 

випуск 1 
  100шт 0,02   

59 Кiльця опорні КЦО-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 
випуск 1 

  100шт 0,01   

60 Підмурування колодязів цеглою у сухих грунтах   10м3 0,04   
  Розділ. Водопровiд В1 (ввод В1)       
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  ЗЕМЛЯНІ  РОБОТИ       

61 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 2,5 [1,5-3] м3, 
група грунтiв 2 

  1000м3 0,0443 
  

62 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  100м3 0,04 
  

  ТРУБОПРОВОДИ       
63 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи   10м3 0,15   
64 Укладання футлярів (L=0,4 м) зі стальних водопровiдних 

труб, дiаметр 325 мм 
  1000м 0,0016   

65 Труби сталевi дiаметр 325 мм, товщина стiнки 8 мм   100м 0,016   
66 Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно- 

гумової iзоляцiї на стальнi трубопроводи дiаметром 325 
мм 

  1000м 0,0016 
  

67 Укладання 2-х ниток трубопроводiв iз полiетиленових 
труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  1000м 0,02   

68 Труби ПВП Д=110 мм тип С   м 20,2   
69 Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 

100 мм 
  1000м 0,016   

70 Врiзування в iснуючi мережi зi стальних труб стальних 
штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 150 мм 

  шт 2   

71 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 
20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 8 мм 

  м 0,4   

72 Труби сталевi дiаметр 108 мм, товщина стiнки 6 мм   100м 0,004   
73 Установлення чавунних засувок дiаметром 150 мм   шт 3   
74 Засувки паралельнi фланцевi 30ч6бр для води та пари, 

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 150 мм 
  шт 3   

75 Засувки паралельнi фланцевi 30ч6бр для води та пари, 
тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм 

  шт 2   

76 Установлення чавунних засувок дiаметром 100 мм   шт 2   
77 Установлення чавунних клапанiв зворотних дiаметром 

100 мм 
  шт 2   

78 Клапани зворотнi пiдйомнi фланцевi 16ч6бр для води та 
пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм 

  шт 2   

79 Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром 50 мм   шт 2   
80 Лiчильники холодної води комбінований "Meitwin" Д= 50 

мм 
  100шт 0,02   

81 Фiльтри для очищення води дiаметром 50 мм   100шт 0,02   
82 Установлення чавунних вентилів дiаметром 25 мм   шт 2   
83 Вентилi запiрнi, дiаметр 25 мм   шт 2   

  КОЛОДЯЗІ       
84 Демонтаж круглого колодязя зi збiрного залiзобетону у 

сухих грунтах 
  10м3 0,1   

85 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 2,5 [1,5-3] м3, 
група грунтiв 2 

  1000м3 0,008 
  

86 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  100м3 0,01 
  

87 Улаштування прямокутних водопровiдних бетонних 
колодязiв з монолiтними стiнами i покриттям зi збiрного 
залiзобетону у сухих грунтах 

  10м3 0,79 
  

88 Підмурування цеглою водопровiдних колодязiв   10м3 0,02   
89 Плити перекриття залiзобетоннi   м3 1,15   
90 Люк чавунний для колодязiв важкий   шт 2   
91 Кiльце опорне   100шт 0,03   
92 Драбини металеві приставні   т 0,016   
93 Фарбування суриком драбин за два рази   100м2 0,004   

  Розділ. Каналiзацiя       
  ЗЕМЛЯНІ  РОБОТИ       
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94 Розбирання асфальтобетонних покриттiв 

механiзованим способом 
  100м3 0,096   

95 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 /при розробцi траншей/ 

  1000м3 0,04 
  

96 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3   1000м3 0,1   
97 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 2 /при розробцi траншей/ 

  1000м3 0,06 

  

98 Крiплення iнвентарними щитами стiнок траншей 
шириною до 2 м у грунтах стiйких 

  100м2 0,2   

99 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтiв 2, що 
сильно налипає на iнструменти 

  100м3 1,732 
  

100 Шурфування грунту вручну, група грунтiв 2   100м3 0,06   
101 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 

грунтiв 1, 2 
  100м3 0,38   

102 Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при пересiченнi їх 
трасою трубопроводiв у населених пунктах i на 
промислових площадках при дiаметрi трубопроводу до 
500 мм 

  1000м 0,012 

  

103 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  100м3 1,632   

104 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,12 
  

105 Улаштування перехідних мiсткiв через траншеї   м3 0,9   
106 Дошка необрізна 40 мм   100м3 0,00945   
107 Очищення дiлянки вiд смiття   100м2 6,5   
108 Навантаження смiття вручну   1 т 20,2   
109 Перевезення сміття до 10 км   т 20,2   
110 Перевезення грунту до 5 км   т 158,2   

  ТРУБОПРОВОДИ       
111 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи   10м3 0,78   
112 Укладання трубопроводiв iз труб ПВХ дiаметром 225 мм   1000м 0,035   
113 Труби ПВХ, дiаметр 200мм   100м 0,59   
114 Укладання футляру з труб ПВХ дiаметром 400 мм   1000м 0,024   
115 Труби ПВХ дiаметр 400   100м 0,24   
116 Протягування в футляр труб ПВХ дiаметром 225 мм   100м 0,24   

  КОЛОДЯЗІ       
117 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,064 
  

118 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтiв 2 

  100м3 0,06   

119 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних 
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грунтах 

  10м3 0,4   

120 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних 
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1,5 м у сухих грунтах 

  10м3 0,964   

121 Драбини металеві приставні   т 0,052   
122 Фарбування суриком драбин за два рази   100м2 0,014   
123 Люк каналізаційний тип "Т"   10шт 0,4   
124 Кiльця опорні КЦО-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 

випуск 1 
  100шт 0,04   

125 Кiльця КС10.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1   100шт 0,04   
126 Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1   100шт 0,02   
127 Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 

1 
  100шт 0,02   

128 Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 
1 

  100шт 0,02   
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129 Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 

випуск 1 
  100шт 0,02   

130 Плити покриття 2ПП15-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 
випуск 1 

  100шт 0,02   

131 Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1   100шт 0,08   
132 Підмурування колодязів цеглою у сухих грунтах   10м3 0,12   

  Розділ. Дощова каналiзацiя       
  ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ       

133 Розбирання асфальтобетонних покриттiв 
механiзованим способом 

  100м3 0,075   

134 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 /при розробцi траншей/ 

  1000м3 0,21 
  

135 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 2 

  1000м3 0,39 

  

136 Розробка грунту в траншеях i котлованах глибиною 
понад 3 м вручну з пiдйомом краном при наявностi 
крiплень, група грунтiв 2 

  100м3 0,8 
  

137 Крiплення iнвентарними щитами стiнок траншей 
шириною до 2 м у грунтах стiйких 

  100м2 0,2   

138 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтiв 2 в 
мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд 
незахищених кабелiв 

  100м3 0,06 

  

139 Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при пересiченнi їх 
трасою трубопроводiв у населених пунктах i на 
промислових площадках при дiаметрi трубопроводу до 
500 мм 

  1000м 0,012 

  

140 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 3 

  1000м3 0,63 
  

141 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  100м3 0,06   

142 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  100м3 0,164   

143 Продавлювання з розробленням грунту вручну труб 
дiаметром 720 мм 

  100м 0,35   

144 Улаштування перехіднтх мiсткiв через траншеї   м3 1,2   
145 Дошка необрізна 40 мм   100м3 0,012   
146 Перевезення грунту до 5 км   т 28,4   

  ТРУБОПРОВОДИ       
147 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи   10м3 1,65   
148 Пiсок   100м3 0,165   
149 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 

дiаметром 500 мм 
  1000м 0,08   

150 Труби полiетиленовi, дiаметр 500 мм   1000м 0,11   
151 Укладання футляру із стальних водопровiдних труб, 

дiаметр труб 720 мм 
  1000м 0,03   

152 Труби сталевii, дiаметр 720 мм   1000м 0,03   
153 Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно- 

гумової iзоляцiї на стальнi футляри дiаметром 720 мм 
  1000м 0,03   

154 Протягування в футляр поліетиленових труб дiаметром 
500 мм 

  100м 0,3   

  КОЛОДЯЗІ       
155 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 

  1000м3 0,126 
  

156 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  100м3 0,08   



1 2 3 4 5 
157 Улаштування дощоприймальних круглих колодязiв для 

дощової каналiзацiї зi збiрного залiзобетону дiаметром 1, 
5 м та діаметром 2,0 м у сухих грунтах 

  10м3 1,552 
  

158 Драбини металеві приставні   т 0,126   
159 Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб 

дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази 
  100м2 0,096   

160 Кiльця стінові КЦ-20-9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 
випуск 1 

  100шт 0,04   

161 Кiльця стінові КЦ-15-9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 
випуск 1 

  100шт 0,08   

162 Плити перекриття Д=2,0 м   100шт 0,01   
163 Плити днищ ПН20 серiя 3.900.1-14 випуск 1   100шт 0,01   
164 Кiльця опорні КЦО-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 

випуск 1 
  100шт 0,03   

165 Плити перекриття КЦП15 залiзобетоннi   100 шт 0,02   
166 Плити днищ КЦД15 залiзобетоннi   100шт 0,02   
167 Підмурування колодязів цеглою у сухих грунтах   10м3 0,03   
168 Люк каналізаційний тип "Т"   10шт 0,3   
169 Очищення дiлянки вiд смiття   100м2 2,2   
170 Перевезення сміття до 10 км   т 9,88   
171 Перевезення сміття до 5 км   т 9,88   
172 Перевезення грунту до 5 км   т 142,8   



 
 
 

ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. 
Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів повинен включати вартість пуско-

налагоджувальних робіт по розділам будівництва.  
 
 
 
 
 

 
 У разі застосування учасником-переможцем 

обладнання яке є еквівалентом передбаченого проектом, 

переможець за власні кошти коригує проектно-кошторисну 

документацію та отримує позитивний висновок 

„Київоблдержбудекспертизи” 

 


