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КРАМАТОРСЬКА МIСЪКА РАДА

УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛЪНОГО БУДIВНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО
РОЗВИТКУ MICTA

вул. Б€Jlясва, l lЗ, м. Краматорськ, ,Щ,онецька область, 84з20, едрпоу 404789,70
тел.: (0626) 48-'72-92

Обrрунтуванllя
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюдrкетного призначення,

очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

Назва предмета закупiвлi - кКапiтальний ремонт TpoTyapiB вiд вул. Аероклубна до вул.
I-{ентральна та виi'здУ з прибулИнковоТ територii житловиХ булинкiв ЗЗ,35 по ByJl. О.Тихого у,
м.Краматорськ) код згiдно дк 02l:20l5: 45453000-7 - Капiтальний ремонт i реставраuiя.

Номер процедури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель - U4-2021_ 10-28-0022l 8-ь.
проuелура закупiвлi: вiдкритi торги - е основною процедурою закупiвлi.
Посилання на процедуру закупiвлi - httрýi//рrо_zоrrо.,gоч.раltgпdеrЛJД-2O21-10-28-0022l8-Ь

Технiчнi та якiснi характериСтики предМета закупiВлi визначенi у вiдповiдному додатку до тендерноТ
документацiТ (Техн iчне завдання).

l. В ходi обстеження TporyapiB вiд вул. Аероклубна до вул. Щентральна та виТзду з прибудинковоТ
територiт житлових булинкiв 33,35 по вул. О.тихого було зафiксовано незадовiльний стан дорожнього
покриття, експлуатацiйних якостей, порушення естетичного вигляду. Зважаючи на це було прийнято
рiшення виконати капiта.гlьний ремонт TporyapiB.

2. Розмiр бюджетного призначення, очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi - 7 843 4l8,00 (грн. у т.ч.
пдв).

3. Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi на конкретних умовах поставки iз
зiвначенням iнформачiТ про вкJIючення до очiкуваноi BapTocTi податку на додану BapTiiTb (пдв) та iнп_ltих
податкiв i зборiв.

очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт з будiвництва' капiтального ремонry та реконструкцiт
визначаеться З урахуванням дстУ Б !. 1.1-1:20 l3 "Правила визначення BapTocTi будiвництва'',
прийнятого накrвом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвничтва та житлово-комунчLльного
господарства УкраТни вiд 05.07.20lз лъ 29з, примiрноТ методики очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi

З повагою,
начaulьник управлiння лrимир IЛЬЧЕНКО

Вик. Вусата В.
+38 (099)247_94_64



ПрогршIшi комшекс АВК - 5 (З,6, I ) укр,

Технiчне завдення

133_сfuцФ_1_1_1

Додаток 2

Капimальнuй ремонm mроmуарiв Bi} вул, Дероклубна 0о вул. ltенmральна mа вu|зОу з
прчбуOuнковоi mерumорi| жumловuх буOuнкiв 33,35 по вул. O.Tuxoeo у м.Крамаmорськ

На розбирання iснуючих споруд та очицення територii

Умови виконання робiт звичайнi

Об'еми робiт

розБирАння дорожнlх знАкlв
Розбирання вручну щитiв дорожнiх знакiв або табличок

них з крiпленням на одному стояку [при виконаннi
на однiй половинi проТзноТ частини дороги, з рухом

по другiй половинi з iнтенсивнiстю бiльше
150 автомобiлiв за добу]

металевих опор дороlкнiх знакiв з опора 12

0,3394

0,3394

ll група iрунry
металоко}|струкцiй важкого та легкого

транспортом загального призначення на вlдстань

зворотнi матерiали)

розБирАння АвтопАвlльЙону
i металоконструкцii рiэного призначення, lло 3,913

монryються з застосуванням електрозварювання, маса
конструкцiТ до 0,75 т: демонтаж

6

7

8

9

10

11

Перевезення металоконструкцiй важкого та легкого
типiв транспортом загального призначення на вiдстань
5км
Брухr
(зворотнi матерiали)

Розбирання лат [решеryвання] з доtлок суцiльних
Розбирання бруtлатих пошryкаryрених cTiH

Розбирання монолiтних бетонних фундаментiв
Перевезення смiття до 15 км

розБирАння ЕлЕмЕнтlв огород}кЕння
,аж металоконструкцiй rypHiKeTa та

стовпчикlв
кiлькiсть: 1,1 +0,235+0,01 5

металоконструкцiй важкого та легкого
iB транспортом загального призначення на вiдстань

5км
Брукг
(зворотнi матерiали)

Розбирання кам'яноТ кладки простих cTiH iз цегли
(огородження внугрiшньоквартального в'iЗду)
кiлькiсть: 1,3+0,23+3

Розбирання монолiтних бетонних фундаментiв
кiлькiсть: 0,54+1,5

Перевезення смiтгя до 15 км
кiлькiсть: 3,5787+4,896

розБирАння ЕлЕмЕнтlв коломзlв систЕм
водопостАчАння, водовlдвЕдЕння тА зв,язку

([емонтаж)УлацJryвання колодязiв круглих
каналiзацiйних дiаметром 1,5 м iз збiрного залiзобетону
в сиих фунтах
кiлькiсть: 4х(0,27+0,4)

3,913

3,913

32

42

2,4
12,048

1,35

1,35

1,35

4,53

2,04

в,4747

м2

м2

м3
т

м3

м3

14

15

16

17

18 м3



Лрогршlшi комшекс АВК - 5 (З,6, l) укр,

Перевезення смiтгя до 15 км
кiлькiсть: 2,68х2,4

РОЗБИРАННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦIЙ
(,Щемонтак)Установлення залiзобетонних опор
кOнтапноi мережi масою до 1,5 т з бурiнням котлованiв
пiд монолiтнi фундаменти у r'pyHTax 2 групи, глибина

2м
Перевезення збiрного залiзобетону довжиною вiд 6,6 до
12 м транспортом загального призначення на вiдстань 5
км

металоконструкцii рiзного призначення, lло
3 застосуванням електрозварювання, маса

конструкцiI до 0,75 т: демонтаlк
кiлькiсть: 0, 1 5+0,87+0,29

Перевезення металоконструкцiй важкого та легкого
типiв транспортом загального призначення на вiдстань
5км
Брухг
(зворотнi матерiали)

РОЗБИРАННЯ lСНУЮЧИХ TPOTYAP|B
ТРОТУАРИ З АСФМЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ

Розбирання асфальтобетонних покриттiв
способом

1 887х0,06

цементнобетонних покритгiв
32х0,3

щебеневих покриттiв та основ
(1 887+32)х0,1 5

бортових KaMeHiB

Навантаження смiтгя екскаваторами на автомобiлi-
самоскиди, MicTKicTb ковша екскаватора 0,4 м3.
кiлькiсть: 18,24+75,6

Навантаження сипких матерiалiв в транспортнi засоби
однокiвшевим Volvo ЕС 240 BLC, MicTKicTb

ковша 1,25 м3
113,22+287,85

3аповнювачiв природних, що
транспорryються навалом, самоскидами на вiдстань 15
км

перевезення смiтrя до 15 км
кiлькiсть: 1 81, 1 52+1 8,24+75,6

ТРОТУАРИ ТА МАЙМНЧИКИ З ФЕМ
Розбирання покриттiв та основ брукiвки з ФЕМ вручну
кiлькiсть: 474х0,06
Розбирання щебеневих покриттiв та основ
кiлькiсть: 474хо,15

ня бортових KaMeHiB

смiття екскаваторами на автомобiлi-
, MlcTKlcTb ковша екскаватора 0,4 м3,

смiггя вручну
Навантаження сипких матерiалiв в транспортнi засоби
екскаватором однокiвшевим Volvo ЕС 240 BLc, MicTKicTb
ковша 1,25 м3

40

41

39 Перевезення збiрного залiзобетону довжиною до 3 м
загального призначення на вiдстань 5 км

заповнювачiв природних, що
транспорryються навалом, самоскидами на вiдстань 15
км

Перевезення смiття до 15 км

розБирАння lснуючого дорожнього одягу
(в,тздlв, проIздlв, мАЙдАнчик|в)

Розбирання асфальтобетонних покриттiв
механiзованим способом [на однiй половинi проiМжоi

19

20

21

23

24

25

zo

27

2в

29

30

аa

33

э4

?q

Jb

37

38

чz

частини при систематичному pyci транспорry на другiй]
кiлькiсть: 240х0,12

м3

опора

м3

м3

м3

м

т

м3

м3

м3

м

т

т

м3

6,432

1

1,3

1,31

1,31

1,31

113,22

9,6

287,85

1 050

93,84

401,07

50з,7375

274,992

28,44

71,1

180

12,96

68,256

71,1

68,256

124,425

12,96

28,8

22



Прогршшd комшекс АВК - 5 (З.6.1) укр.

4з холодне фрезерування асфальтобетонного покриlтя
)зою W|RTGEN 2100 DC при глибинi фрезерування 8
[при виконаннi робiт на однiЙ половинi проlЗноТ

44

частини дороги, з рухом транспорry по другiй половинi з
iнтенсивнiстю бiльше ] 50 автомобiлiв эа добу]] [при
виконаннi робiт на однiй половинi проТзноТ частини
дороги, з рухом транспорry по другiй половинi з
iнтенсивнiстю бiльше 15О автомобiлiв за добу]
РозбираннЯ щебеневих покритriв та основ [на однiй
половинi проТцджоТ частини при систематичному pyci
транспорry на другiй]

240х0,3

бортових KaMeHiB
Навантаження сипких матерiалiв в транспортнi засоби

45
46

47

48

49

50

51

екскаватором однокiвшевим Volvo ЕС 240 BLc, MicTKicTb
ковша 1,25 м3 [при виконаннi робiт на однiй половинi
проlзно-a частини дороги, з рухом транспорry по другiй
половинi з iнтенсивнiстю бiльше 150 автомобiлiв за

кiлькiсть: 28,8+72

навантаltення смiтгя екскаваторами на автомобiлi-
, MicTKicTb ковша екскаватора 0,4 м3

заповнювачiв природних, що
транспорryюТься навалом, самоскидами на вiдстань .15

км

Перевезення смiтгя до 15 км
кiлькiсть: 46,08+33,84

асфальry, шлакобетону тощо
на вiдстань 5 км

кiлькiсть: ц((32х0,0S)х2, 1 )

Асфальтогранулянт
(зворотнi матерiали)
кiлькiсть: ц((32х0,08)х2, 1 )

розБирдння ЕлЕмЕнтlв пlдп|рних cTlH
52 flемонтаж)Улашryвання залiэобетонних пiдпiрних cTiH i

пiдвалiв висотою до 3 м, товlлиною до 3ОО мм
монолiтних бетонних фундаментiв

Перевезення смiтrя до 15 км
кiлькiсть: 161 ,28+241 ,92

ВИРУБl(A ЗЕЛЕНИХ НДСМКЕНЬ
3валювання дерев м'яких порiд з кореня, дiаметр

до 16 см
3валювання дерев м'яких порiд з кореня, дiаметр
стволiв до 20 см
3валювання дерев м'яких порiд з кореня, дiаметр
стволiв до 24 см
3валювання дерев м'яких порiд з кореня, дiаметр

до 28 см В1 откоррепировано
3велювання дерев м'яких порiд з кореня, дiаметр

до 32 см

дерев м'яких порiд з кореня, дiаметр
понад 32 см

(зворотнi матерiали)
трелювання деревини на вiдстань до 300 м тракторами
поцпкнiстю 79 кВт [108 к.с.], дiаметр стовбурiв до 20 см

деревини на вiдстань до 300 м трапорами
79 кВт [,108 к.с,], дiаметр стовбурiв до 30 см

трелювання деревини на вiдстань до 300 м тракторами
поцпкнiстю 79 кВт [108 к.с.], дiаметр стовбурiв понад 30
см
Обробка деревини м'яких порiд, KpiM модрини,
одерх(аноТ вiд эвалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 16
см

деревини м'яких порiд, KpiM модрини,
вh звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 20

деревини м'яких порiд, KpiM модрини,

53

54

55

56

57

58

(о

60

61

62

63

64

65

вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 24

мз

м

м3

м3

м3

т

м3

1a

72

470
100,8

33,84

126

79,92

5

5

67,2

100,8

403,2

4

1

,l

2

2

26

67,929

5

а

28

4

1

1

шт

м2

шт

1 зз_сдJlФ_1-1+1



Прогршrшi комше(с АВК - 5 (З,6, l) укр,

деревини м'яких порiд, KpiM модрини,
вИ звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 28

деревини м'яких порiд, KpiM модрини,
вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 32

Обробка деревини м'яких порiд, KpiM модрини,
одержаноТ вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв понад
32 см

пнiв у грунтах природного залягання

70
26

викорчовувачами-збирачами на тракrорi потiпкнiстю 79
кВт ['108 к.с.] з перемiщенням пнiв до 5 м, дiаметр пнiв

24 см
72 корчування пнiв у грунтах природного залягання

32 см

пнlв у грунтах природного залягання

землi з викорчуваних пнiв викорчовувачами-

викорчовуваЧами-эбирачаМи на тракгорi поryr(нiстю 79
кВт [108 к.с.] з перемiщенням пнiв до 5 м, дiаметр пнiв

26
викорчовувачами-3бирачами на траrгорi потlлкнiстю 79
кВт [108 к.с.] з перемiщенням пнiв до 5 м, дiаметр пнiв
понад 32 см

75

76

77

7в

79

80

8,1

82

83

84

зOирачами на тракгорi потlокнiстю 79 кВт [108 к.с.],
дiаметр пнiв до 24 см
о_ббивання землi з викорчуваних пнiв викорчовувачами-
збирачами на траrгорi потlокнiстю 79 кВт [108 к.с.]

пнiв

пнiв

т

30

57,74

57,74

0,98

0,98

36

21,6

34,56

72

0,1

0"t

0,1

пнiв понад 24 см
Навантажування або розвантажування колод та пнiв

месою, lло пiдiймаеться 0,3 т
лiсоматерiалiв транспортом загального
з напiвпричiпом на вiдстань 5 км

навантаження матерiалiв на транспортнi засоби вручну,
незручнi вантажi

Перевезення смiття до 15 км
3асипаннЯ пiдкорiнних ям бульдозерами пот}акнiстю 79

[108 к.с.]

Навантаження сипких матерiалiв в транспортнi засоби
екскаватором однокiвщевим Volvo ЕС 240 BLc, MicTKicTb
ковша 1,25 м3

Перевезення грунry до 3 км
кiлькiсть: 21,6х1 ,6
Планування площ бульдозером Б-100 в одному напрямку
кiлькiсть: 36х2
3рiзування середнього чагарника i дрiбнолiсся у грунтах

залягання куtлорiзами на тракrорi
iстю 79 кВт [,!08 к.с.]

середнього чагарника i дрiбнолiсся у
грунтах природного залягання викорчовувачами-
3бирачами нЁ тракгорi потlокнiстю 79 кВт [108 к.с.]

3грiбання зрiзаного або викорчуваного середнього
i дрiбнолiсся чагарниковими граблями на

тракгорi потуrкнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням до
м

Додавати на KolKHi насryпнi 10 м перемiцення [понад 20
м] при згрiбаннi зрiзаного або викорчуваного ryстого
чагарника i дрiбнолiсся чагарниковими граблями на
тракгорi потуrкнiстю 79 кВт [108 к.с.]/до 50 м/
Перевезення смiття до 15 км
кiлькiсть: 30х0,1

т

т

т
ям

м3

т

м2

га

га

га

0,1

86

87

об

На зрiзання та досипка земляного полотна

Умови виконання робiт звичайнi

об'еми

м
п/п Найменування робiт i витрат

Одиниlý
вимiру

кiлькiсть Примiтка

1 2 з 4 5
зняття рослинного грунту



Прогршrпй комшекс АВК - 5 (З,6 1) укр

'l 
|Розробка /рунry бульдозером LiеЬhеrr PR 751 з йоru

1 33_сдJцФ_1 _

перемiщенням на вiдстань до ,l0 м, /рунт l групll
кiлькiсть: 6600х0,2

на кожнi насryпнi "l0 м перемiщення додавати да норми
1-19-1 /до 20 м/

ВЛАШТУВАННЯ ВИ[МКИ
розробка lpyнTy У котлованах екскаватором Liеьhеrг
R942, MicTKicTb ковша 1,25 м3 з навантаженням у
транспортнi засоби, ipyHT ll групи
Перевезення грунry до '1 км

м3

мз

м3

м3

м3

м3

1 320

1 320

250

э62,5

1980

1980

1980

250х1,45

досипlи зЕмляного полотнд
ipyHry бульдозером-розпушувачем Т-330

Ар_1-01 , група lpyHry l-|V, довlt<ина дiлянки розпушення
понад 200 м

Ущiльнення ipyHry причiпними котками на
ходу масою 25 т за перший прохiд по

слiду при товtлинi чlару 30 см
Ущiльнення грунry причiпними котками на
пневмоколiсному ходу масою 25 т за кожний насryпний
прохiд по одному слiду при товlлинi шару 30 см (до 4-х
проходiв)

/рунry у котлованах екскаватором LiеЬhеrr
2, MicTKicTb ковша 1,25 м3 з навантаженням у

засоби, ipyHT ll групи
Навантаження сипких матерiалiв в транспортнi засоби

однокiвшевим Vоlчо ЕС 240 BLc. MicTKicTb
ковша 'l ,25 м3

грунryдо 15 км
: 'l750x1 ,6

м3 1750

,1750

2800

1 750

1750

1 750

875

6600

5600

840

5600

м3

м3

м3

м3

м2

м3

м3

м2

12

14

15

16

18

Розрiвнювання fрунry при вiдсипаннi насипiв
бульдозером Komatsu D65 при товtлинi ulapy до 0,3 м,
ipyHT ll групи

Уtцiльнення земляного полотна котком дорожнiм
вiбрацiйним lрун,говим Наmm 3518, масою

17,82 т

змiнi кiлькостi проходiв котка, на кожен 1 прохiд
lвати або виключати за нормою 1-7-1 (до 6-ти

Полив водою ущiльнювального lpyHry в насипах
кiлькiсть: '1750/2

Планування верху земляного полотна i основи
Bomag BG ,190 Т при робочому ходi в

напрямках, Срунт |l групи

укрlплЕння yкoclB
Насування l'pyHry бульдозерами Komatsu D65 при
улашryваннi дорожнiх насипiв з перемiщенням на
вiдстань до 10 м, Ёрунт l групи

на кожнi насryпнi 10 м перемiчlення додавати до норми
1-21-1 lдо 20 Ml

Укрiплення yкociB земляних споруд посiвом
трав механiзованим способом

посiвiв трав водою

17

На влашryвання дорожнього одяry

Умови виконання робiт звичайнi

Об'еми робiт

ТРОТУАРИ ТА
Улашryвання дорожнiх корит коритного профiлrо з
застосуванням eKcKaBaTopiB, глибина корита до 250 мм
Перевезення грунry до 5 км
кiлькiсть: 2425х0, 1 бх1,6

Установлення бетонних бортових KaMeHiB на бетонну
основудо 100 мм

2425

620,8

1245

Найменування робiт i витрат

м2

10

11

м3

1

2

3



Прогршшй комшекс АВК - 5 (З,6, I) укр

CyMitui бетоннi готовi важкi, клас бетону в10 [M150i
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
кiлькiсть: 12.45х4,8

бортовi, БР100.20.8
установлення бетонних бортових kaMeHiB на бетоннv
основу понад 150 мм
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону вl о [м150],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
кiлькiсть; 0,62х5,9

10

11

бортовi, БР100 30.18
Улашryвання основи TporyapiB iз щебенево-пiщаноТ
сумlшl з використанням навантажувача за товщини
шару 12 см
Улашryвання цементно-бетонних покриггiв
одношарових товциною шару 20 см засобами малот
механiзацii

на кожний 1 см змiни товlли1.1и шарудодавати або
виключати до норми 18-34-1 (загальна товlлина чlару 10

)

i бетоннi готовi важкi, клас бетону 815 tМ2o0],
заповнювача бiльше 40 мм

металевоI сiтки в цементно-бетоi-,!не покриття
гарячекатана армаryрна сталь перiодичного профiлю,
клас A-lll, дiаметр 8 мм
Нарiзування швiв у бетонi затвердiлому

12

,13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

прощарку суцiльного перерiзу з нетканого
матерiалу в земляному полотнl

Геотекстиль Tipptex BS 25
кiлькiсть: 2465x,l ,08
Геомембрана tшипоподiбна lзолiт PROFl 0,6
кiлькiсть: 325х,1 ,08
Влашryвання гiдроiзоляцii бетонноi поверхнi проiзноi

MocTiB бiryмно-латексною мастикою
емульсiя <Rapidflex-HP>

1,34х0,53

Бiryмний праймер
кiлькiсть: 1,34х50

Бiryмна емульсiя
кiлькiсть: 1.34х150

Кальцiй хлористий CaCl2
кiлькiсть: 1,34х6,7

Улашryвання покритгiв з дрiбнорозмiрних фiryрних
мощення [ФЭМ]

Гарцовка М75
: 24,25х5,53

Плити бетоннi TporyapHi таtоильнi, товщина 300х3О0 мм,
бетон В25 (типу зрiзаних KoHyciB)
кiлькiсть: 484-168

Плити бетоннi TporyapHi тактильнi, товщина 30Ох3О0 мм,
В25 (типу зрiзаних KoHyciB) - (монтаж iснуючого

матерiалу з розрахунку використання 80% пiсля

бетоннi TporyapHi такrильнi, товщина ЗOOх300 мм,
В25 (типу рифи повздовджнi)

: 200-1 ,l

бетоннl TporyapHi такгильнi, товlлина 300х300 мм,
бетон В25 (типу рифи повздовджнi) - (монтаж iснуючого
матерiалу з розрахунку використання 80% пiсля

Плитки бетоннi Tporyapнi фiryрнi (ФЕМ), товrлина 60мм,
В25 (Brukland цегла cipa 200х100)

: (8,92-2,98)х101

бетоннi TporyapHi фiryрнi (ФЕМ), товщина бОмм,
(Вrчklапd цегла cipa 200х100) - (монтаж iснуючого

з розраryнку викорисгання 80% пiсля

30

кiлькiсть: 2,98х101

м2

tлт

м

м2

т

м щва
м2

м2

м2

м2

т

кг

кг

кг

м2

м3

щт

шт

м3

м3

lлт

м2

м2

м2

м3

м2

59,76

1245

62

з,658

62

2425

284

-284

28,97

2u
1,1218

42
2790

2662,2

351

134

0,7102

67

201

8,978

2425

134,1025

316

,l68

189

599,94

300,98

11
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41

Прогршrшi комшекс АВК - 5 (З,6,l) укр

34

35

32

aа

алмазнi вiдрiзнi, тип TSCE, FС, Al Тчrdо, AR Gen

ПлиткИ бетоннi Tporyapнi фiryрнi (ФЕМ), товцина Ёсlмм,
В25 (Вrчklапd цегла червона 200х100)
кiлькiсть: 10,90х101

Плитки бетоннi TporyapHi фiryрнi (ФЕМ), товцина 60мм,
В25 (Brukland цегла коричнева 200х100)

: З,82х101

рiзання дрiбнорозмiрних фiryрних елементiв мощення
[Фэм]

2, СА, дiаметр до 230 мм

в,iзди, проiзди, мАЙмнчики
УЛАШТУВАННЯ КОРИТА ТА ОСНОВИ ДОРОЖНЬОГО

одягу
5ь

Q1

38

ао

ашryвання дороlкнiх корит коритного профiлю з
eKcKaBaTopiB, глибина корита до 500 мм

грунryдо 5 км
кiлькiсть: 327х0,5х1,6

Влашryвання шару основи з пiску
кiлькiсть: 312х0,15

Влашryвання основи дорожнього одяry з щебенево-
пiщаноi сумiшi С-5 автогрейдером Д3-122А, товщиною
12 см [прИ виконаннi робiт на однiй половинi проiзноi

дороги, з рцом транспорry по другiй половинi з
бiльше ] 50 автомобiлiв за добу]

При змiнi товщини на кожний 1 см до норми 2-52-3
додавати або виl<лlючати (до 20 см) [при виконаннi робiт
на однiй половинi проiзноi частини дороги, з рухом
транспорry по другiй половинi з iнтенсивнiстю бiльше
150 автомобiлiв за добу]

влашryвання основи дорожнього одяry з щебенево-
пiщаноi сумiшi обробленоТ цементом товщиноtо шару 18

асфальтоукладачем T|TAN 423, при ширинi
ня б м [при виконаннi робiт на однiй ttоловинi

проiзноТ частини дороги, з рухом транспорry по другiЙ
з iнтенсивнiстю бiльше 150 автомобiлiв за

ня основи дорожнього одяry з щебенево-
сумiшi обробленоТ цементом товlлиною шару 18

асфальтоукладачем T|TAN 423, при змiнi товцини на
1 см додавати або виключати (эагальна товtцина

шару 15см) [при виконаннi робiт на однiй половинi
про'aзноТ частини дороги, з рухом транспорry по другiй
половинi з iнтенсивнiстю бiльше 150 автомобiлiв за

Готова пiщано-щебенева сумiш С-7
кiлькiсть: 0,289х(226,8-1 2,6х3)

Розлив бiryмноТ емульсiТ (ЕКШ-50), витрата - ,1 
,3 л/м2

[при виконаннi робiт на однiй половинi проТзноТ частини
з рухом транспорry по другiй половинi з

iнтенсивнiстю бiльше 150 автомобiлiв за добу]
0,289х(1,3-0,6)

УЛАШТУВАННЯ ПРОIЗДУ
45

46

лашт/вання нижнього шару покриrгя iз
асфальтобетону АСГ. Кр.Щ,А1, НП. l. БНД 50/70,
товщиною 0,10 м асфальтоукладачем VOGELE SUPER
2100, при ширинi уtиадання 4,5 м

Влашryвання нижнього шару покриття товщиною ,10 см
iз крупнозернистоI асфальтобетонноТ сумiшi
асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2100, при змiнi
товlлини на кожнi 0,5 см додавати або виi<лючати
(загальна товщина шару бсм)

Ущiльнення асфальтобетонного шару котком дорожнiм
самохiдним вiбрацiйним гладковальцевим Hamm HD
'1 '10 масою 1 0.6 т за шiсть проходiв котка по одному слiду

або виключати на коlкний прохiд при змiнi
кiлькостi проходiв до норми 2-4-11 (до 4-х проходiв)

Ушiльнення асфальтобетонного шару котком дорожнiм
самохiдним вiбрацiйним гладковальцевим Наmm HD
130 масою 14,2т за шiсть проходiв котка по одному слiду

42

4з

47

48

49 м2 239

м2

м2

м рiзу

шт

м2

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м2

м2

1100,9

385,82

700

12

327

261,6

46,8

289

-289

54,621

0,2023

-2з9

-239

289

289

2з9

2з9

44
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58

qo

60
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62
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65

66

67
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69

70

71

72

Прогршrшi комшекс АВК - 5 (З,6 |) }кр

ущiльнення асфальтобетонного шару котком дорожнiiл
самохiдним на пневмоколiсному ходу Наmm HD 150 ТТ
масою ,14,33 т за шiсть проходiв котка по одному слiду
ущiльнення асфальтобетонного luapy котком дорожнiм
самохИним вiбрацiйним комбiнованоi дiI }lamm HD
1 "l0K масоЮ 9,3 т за шiсть проходiв котка по одному

влашryвання верхнього шару покриття товщиною 5 см
АСГ.Др.Щ А НП.l.БНД 50/70 асфальтоукладачем

SUPER 2,100, при ширинi укладання 4,5 м
Уtцiльнення асфальтобетонного шару котком дорожнiм
самохiд ним вiбрацiйним гладковальцевим Hamm Н D
1'10 масою 10,6 т за шiсть проходiв котка по одному слiду
Ущiльнення асфальтобетонного цару котком дороlкнiм
самохiдни м вiбрацiйн им гладковал ьцевим Наmm Н D
1 30 масою 14 2 т за шiсть проходiв котка по одному слiду

або виключети на кожний прохiд при змiнi
проходiв до норми 2-4-19 (до 4-х прохоаiв)

Ущiльнення асфальтобетонного шару котком дорожнiм
на пневмоколiсному ходу l-|amm HD 150 ТТ

"!4,33 т за ш!сть проходiв котка пQ одному слiду
або виключати на коlкний прохiд при змiнi

кiлькостi проходiв до норми 2-4-23 (до 8,ми проходiв)

Установлення бетонних бортових KaMeHiB на бетонну
оснOву понад 150 мм
CyMitлi бетоннi готовi BalKKi, клас бетону В10 tMI50l,
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
кiлькiсть: 1,66х5,9

KaMeHi бортовi, БР1 00.30.1 8
кiлькiсть: 134+32

улдштувдння примиl(Aння к двтодорозl тд
розширЕння зупинковоI кишЕнl

Улашryвання нижнього шару покритгя iз
асфальтобетону АСГ.Кр. Щ,А1 . НП. l.БНД 50/70,
товщиною 0,'l0 м асфальтоукпадачем VOGELЁ SUPER
2100, при ширинi укладання 4,5 м

Ущiльнення асфальтобетонного щару котком дорожнiм
самохiдним вiбрацiйним гладковальцевим l-iamm HD
'l 1 0 масою 10,6 т за шiсть проходiв котка по одному слiду
Ущiльнення асфальтобетонного шару котком дороlкнiм
самохiдн им вiбрацiйним гладковальцевим Hamm HD
130 масою 14,2т за шiсть проходiв котка по одному слИу

або виключати на кожний прохiд при змiнi
кiлькостi проходiв до норми 2-4-19 (до десяти проходiв)
Ущiльнення асфальтобетонного tлару котком дорожнiм
самохiдним на пневмоколiсному ходу Наmm HD 150 ТТ
масою 14,33 т за шiсть проходiв котка по одному слiду

або виlФючати на коtкний прохiд при зMiHi
кiлькостi проходiв до норми 2-4-23 (до вtсьми проходiв)
Влашryвання верхнього шару покриття товщиною 5 см
iз ЩМА-20 асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2100,

ширинi укладання 4,5 м

асфальтобетонного шару ко,гком дорожнiм
вiбрацiйним гладковальцевим Наmm HD

1 1 0 масою 10,6 т за шiсть проходiв котка по одному слiду

асфальтобетоFtного шару котком дорожнiм
самохiдним вiбрацiйним гладковальцевим Наmm HD
130 масою 14,2т за шiсть проходiв котка по одному слiду

або виключати на кожний прохiд при змiнi
кiлькостi проходiв до норми 2-4-19 (до 4-х проходiв)

Ущiльнення асфальтобетонного шару котком дорожнiм
самохiдним на пневмоколiсному ходу l-|аmm HD 150 ТТ
масою 14,33 т за цliсть проходiв котка по одному слiду

Додавати або виключати на кожний прохiд при змiнi
кiлькостi проходiв до норми 2-4-23 {до В_ми проходiв)

вlдновлЕння дорожнього покриття в рАЙонl
дЕмонтА}ку БЕтоних Бортових ltAMEHlB

Установлення бетонних бортових KaMeHiB на бетонну
основу понад 150 мм

73

м2

246

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

239

239

2з9

239

239

239

325239

166

9,794

166

-239

50

50

50

50

50

50

50

50

_50

50
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бетоннi готовi важкi, клас бетону ts10 tM150]
заповнювача бiльше 40 мм
2,46х5,9

74

75

76

77

78

79

мз

шI

мз

м2

м2

14,514

11,25

75

75

KaMeHi бортовi, БР1 00.30.1 8
кiлькiсть: 246-123
KaMeHi бортовi, БрlOо.3о.18 - (монтаж iснуючого
матерiалу з розрахунку використання 50% пiсля

перемiщенням на вiдстань до 1О м, ipyHT l групи
кiлькiсть: 1,2х10+25,6

Навантаження сипких матерiалiв в транспортнi засоби

123

12з

пiдстильного шару щебенево-пiщаноi
i с-7

кiлькiсть: 75х0,15

ямковий ремонт асфальтобетонного покритгя дорiг
цноlцарового товцlиною 70 мм, плоrцею ремонry понад
м2 да25 м2

ямковий ремонт асфальтобетонного покритгя дорiг
одношаровогО товщиноЮ 50 мм, площею ремонryдо 5
м2

рЕмонт горловин тА вlдновлЕння ЕлЕмЁнтlв
колодязlв lнжЕнЕрних мЕрЕж

окремих дiлянок залiзобетонних горловин
каналiзацiйних, водопровiдних. телефонних

На ч.lryчнi споруди

Умови виконання робiт звичайнi

об'еми

пlдготовч| роБоти
/рунry бульдозером LiеЬhегr PR 751 з його

колодязь

т

м3

м3
м3

м3

м3

м3

м2

37,6

20,52

32,в32

0,73

0,62
5,24

1,1,84

11,84

1,184

40

2,48

0,258

3

4

5

6

7

атором однокiвшевим Volvo ЕС 240 BLc, MicTKicTb
1,25 м3

: 0,232х10+(25,6-7,4)

Перевезення грунry до 5 км
кiлькiсть: 20,52х1 ,6

Улашryвання пiщаноi основи пiд трубопроводи
кiлькiсть: 0,073х10
Улашryвання пiщаноi основи пiд колодяэi
3асипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група

2

траншей i котлованiв бульдозерами поryжнiстю
кВт [80 к,с.] з перемiщенням /рунry до 5 м, група
,HT|B 2

кiлькiсть: 17,08-5,24

Уtцiльнення rpyнry пневматичними трамбiвками, група
ipyHTiB 1, 2

Полив водою ущiльнювального /рунry в насипах
11,84xc"t

плоLц бульдозерами потркнiстю 59 кВт [80
] за 1 прохiд

кiлькiсть: 5х4+2х10

улАштувАння колодязlв
Улашryвання колодязiв доtцоприймальних круглих
дiаметром 1,0 м iз збiрного залiзобетону в сухих гру1.1тах
кiлькiсть: 0,62х4

Сумiшi бетоннi готовi важкi, ttлtас бетону В15 IM2OO],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
кiлькiсть: R3(2,48x0, 1 04)

лити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900 ,1-,t4 випуск

КС10,6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1

м3

8

9

10

11

12

13

14

4

8
4х2

м3

13з_сд-цФ_



Прогршrшi комшекс АВК - 5 (З 6. l) укр.

15

16

17

18

19

20

21

22

На зупинковi павiльони

Умови виконання робiт звичайнi

Об'еми робiт

На вхiднi групи пiдземного переходу
Умови виконання робiт звичайнi

Плити покриТгя пп10-2 залiзобетоннi серiя 3,i;Ott,
випуск 1

Кiльця опорнi КОб залiзобетоннi серiя 3.900.1-.14 випуск
1

металевi приставнi
металевих грат, рам, труб дiаметром

50 мм тоцо суриком за2рази

т
м2

4

0,028
з,2

4

е

7

3

люк чавунний з гратами для доцоприймальног0
колодязя ЛР

улАштувАння труБопроводlв
Укл9л.аllя трубопроводiв з двошарових гофрованих
труб "КОРСИС" довжиною б м i дiаметром 36о мм
УкладаннЯ трубопроводiв з двоllJарових гофрованих
труб "КОРСИС" довжиною б м t дiаметром 400 мм
Ущiльнюючl кiльчя дiам. 400 мм

yKociB, глибиною до 0,7 м, група /pyHTiB 2(пiд

:0,25х(l4х1+1х6)

бетонноТ пiдготовки (замоноличування
стiйок)
кiлькiсть: 0,25х(,1 4х1 + 1 х6)

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону в15 tM200],
крупнiсть заповнювача бiльще 20 до 40 мм
кiлькiсть: 0,05х102

металоконструкцiТ рiзного призначення, що
монryються з застосуванням електрозварювання. маса
конструкцiТдо 0,9 т: монтаж

металоконструкцii рiзного призначення, маса
конструкцiiдо 0,5 т, монтаж iз застосуванням

(MoHTalK зупинкового павiльону - 4
чJт)

кiлькiсть: 0,67х1

3упинковий павiльйон ОТП-2
3упинковий павiльйон KL-8O6/2

сипких матерiалiв в транспортнi засоби
однокiвшевим Volvo ЕС 240 BLC, MicTKicTb

ковtла 1,25 м3

Перевезення грунry до 5 км
кiлькiсть: 0,05х1 ,6

Об'еми робiт
Nq

п/п Найменування робiт i витрат
Одиниця
вимiру

кiлькiсть Примiтка
,1

2 3 .4 д

1

2

3

4

5

Планування плоlл ручним способом, група lpyiry 2 -
Улашryвання пiдстильного шару пirланого
кiлькiсть: бх0,1

Улашryвання пiдстильного шару щебеневого
кiлькiсть: бх0,1

Улашryвання залiзобетонних фундаментiв об'емом до 5
м3 пiд устаткування
кiлькiсть: 0,2хб

Гарячекатана армаryрна сталь перiодичного профiлю,
tmac A-lll, дiаметр 't0 мм

м2

м3

м3

м3

т

6

0,6

0,6

1,2

0,057

133_сдJцФ_1-1-1



Програмrшi комшекс АВК - 5 (З 6.1 ) укр.

сталевий низьковуглецевий рiзного пр}l3начення
чорний, дiаметр 6,0-6,З мм

7 
|улашwвання покриттiв схицiв i пiдсхiдцiв з керамlчних
плиток розмiром 30х30 см на розчинi iз сухоТ клеючоi'

сумiш "flех" для плитки з природного та
каменю Ceresit сМ 117

кiлькiсть: 7,6х8,1

Епоксидна iн'екцiйна композицiя Ceresit CD 32
кiлькiсть: 0,082х8,1

накривнi iз гранiry, фаrсryра лицьовоi поверхнi
пиляна, довжина 50-150 см, ширина 20-50 см, товlцина
3см
кiлькiсть: 8,1х1 ,02
Установлення металевих огорож з поручнями з
нержавiючоi сталi

огородження з нержавiючоi сталi, дiаметр 40

кiлькiсть: 0"l5x102
обrtлеювання пiдлог такrильними накладками з
контрастними вставками (тапильна наклалка
'1000х42мм, загальна довжина 12м, к-ть 12шт)

3х0,042х2

Текгильна накпадка з контрастною вставкою
(1000х42мм)
кiлькiсть: ,1хб

На дороlкня розмiтка

Умови виконання робiт звичайнi

Об'еми робiт

т

м2

0,027

8,1

61,56

0,6642

8,262

15

15,з

кг

м2

м

м

9

10

11

12

1з

14

фарбою по трафареry маркiрувальною машиною
Hofmann н18-2к[ [при виконаннi робiт на однiй половинi
проiЗноI частини дороги, з рухом транспорry по другiй
половинi з iнтенсивнiстю бiльше 150 автомобiлiв за

,]][ 
[при виконаннi робiт на однiЙ половинi проjЗноr
дороги, а pyxQм транспорry по другiй половинi з

стю бiльше 150 автомобiлiв за добу]] [при
робiт на однiй половинi проТзноТ частини

з рухом транспорry по другiй половинi з
iнтенсивнiстю бiльше 150 автомобiлiв за добу]

На влашryвання дорожнiх знакiв

Умови виконання робiт звичайнi

об'еми

Ne

п/п Найменування робiт l витрат
Одиниця
вимiру кiлькiсть Примiтка

1 2 J 4 я

1

2

2

типовl дорожнl знАки
Установлення дорожнiх знакiв на одному стояку пiд час
копання ям механiзовано, однобiчних /проведення робiт
на однiЙ половинi про'iЗноТ чаGтини при систематичному
pyci транспорry на другiй/
Установлення дорожнiх знакiв на одному стояку пiд час
копання ям механiзовано, двобiчних /проведення робiт
на однiй половинi проiзнот частини при систематичному
pyci транспорry на другiй/

Встановлення вручну щитiв дорожнiх знакiв або
табличок до них з крiпленням на одному стояку [при
виконаннi робiт на однiй половинi про'iзнот частини
дороги, з рухом транспорry по друriй половинi з
iнтенсивнiстю бiльше 150 автомобiлiв эа добу]

2.1(l)

знак

знак

щит

о

9

14

133_смФ_1-1-1
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п/п Найменування робiт i витрат

Одиниця
вимiру кiлькiсть Примiтка

1 2 4 5
1

l]3



Програмlлпl комrиекс АВК - 5 (3.6. l ) укр

На влашryвання огородження

Умови виконання робiт

Об'еми робiт

|]

знаки (щитки) триклнi, довх(ина сторони 70rJ ллм

5.35.1 , 5.35.2, 5.36, 5.36.2
знаки (цитки), розмiр 600хбО0 мм

5.41.2, 5.4з,2
знаки (щитки), 600х900 мм

1-1-1

14

улАштувАння стовпчикlв оБмЁжувАлБlrит
Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,
без yKociB, глибиною до 0,7 м, група /pyHTiB 2 (пiд

5,472

э,472

5,58,t44

0,846

0 8009

0,062

0 846

29,8

29,8

76

5,472

,t,944

1,983

1,1

84,9

84,9

1,944

огороджувальнi стовпчикi)
кiлькiсть: 0,072х76

УлашryваннЯ бетонноТ пiдготовки (замоноличування

jcTb: 0.072х76

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону в15 tM200],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм
кiлькiсть: О,О547 2х1 О2

Виготовлення монорейок, балок та iнr.ших подiбних
конструкцiй промисJlових будiвель
Труби сталевi елекrрозварнi прямоtловнi iз сталi марки
20, зовнitлнiй дiаметр 89 мм, товtцина стiнки 3,5 мм
кiлькiсть: R4((1,4x76x7,3Bx1,02)/1000)

Сталь листова марки С235, ширина 500 мм, товщина 5
мм
кiлькiсть: R4((0,4x76Px1,02Y1 000)

установлення стальних конструкцiй, що залишаються в
i бетону

металевих поверхо}|ь за один раз
/рунтовкою ГФ-021

Фарбування металевих по/рунrэваних поверхонь
Еп-140

10

11

НаклеюваннЯ свiтлоповертальноi плiвки на дорожнi
стовпчики

сипких матерiалiв в транспортнi засоби
екскаватором однокiвщевим Volvo ЕС 240 BLc, MicTKicTb
ковtла 1,25 мз
кiлькiсть: 0,072х76

Перевезення грунry до'l км
кiлькiсть: 5,472х'1 ,6

УЛАШТУВАННЯ ОГОРОДЖЕННЯ
огоро)l(A сlк-рм-2,0

13 Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,
yKociB, глибиною до 0,7 м, група ipyHTiB 2 (пiд

льнi стовпчикi)

Улашryвання бетонноi пiдготовки (замоноличування
стiйок)
кiлькiсть: 0,054х36

бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 tM2O0]
крупнiсть заповнювача бiльще 20 до 40 мм

13(0,01944х102)

металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень

Грунryвання металевих поверхонь за сдин раз
/рунтовкою ГФ-02,1

Фарбування металевих поiрунтованих поверхонь
емаллю ЕП-140
Навантаlкення сипких матерiалiв в транспортнi засоби
екскаватором однокiвшевим Volvo ЕС 240 BLC, MicTKicTb
ковtла 1,25 м3
кiлькiсть: 0,054х36

м3

м2

м2

м3

12

14

м3

м3

м3

м2

16

17

18

19 м3

1,944

: 0,054х36



Прогршlшi комшекс АВК - 5 (З,6, I) укр,

2О |Перевезення грунryдо 1 км
кiлькiсть: 1,944х1 ,6

3,1 1 04

у разi наявностi в данiй документацii посилань на конкретну торгiвельну марку, фiрму, патент, конструкцiю або типнеобхiдного для виконання робiт, усгаткування, дхерело його походження або виробника, пiсля таког0 посилання слiдвважати в наявностi вираз (або еквiвалент).

Клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) об'екry будiвництва - CC''l

враryвати при формуваннi цiни учасника конкурсних торгiв насryпнi показники:
Кошти на покриття ризику Bcix учасникiв будiвництва 2,4OYo


