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№ Загальні положення 

1 Терміни, які вживаються в 
тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог 
Закону. Терміни вживаються у значенні, наведеному в 
Законі 

2 Інформація про замовника 
торгів 

 

2.1 повне найменування Комунальне підприємство «Інженерний центр» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). 

2.2 місцезнаходження вул. Івана Франка 12 А, літера Б, м. Київ, 01030 

2.3 посадова особа замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками 

Тарнавський Андрій Федорович, заступник директора 
з економічних питань КП «Інженерний центр» - голова 
тендерного комітету. 

З питань стосовно тендерної документації звертатись 
до Сидоренка Олександра Валерійовича, секретаря 
тендерного комітету. 

вул. Івана Франка 12 А, літера Б, м. Київ, 01030, тел. 
(044)234-02-85, тел./факс (044)234-02-50, e-mail: 
inzhcentr@gmail.com 

3 Процедура закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою 

4 Інформація про предмет 
закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі Будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво мостового 
пішохідно-велосипедного переходу між парками 
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському 
та Шевченківському районах» (Код ДК 021:2015 - 
45221100-3 Будівництво мостів) 

4.2 опис окремої частини 
(частин) предмета закупівлі 
(лота), щодо якої можуть 
бути подані тендерні 
пропозиції  

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не визначено. 
Учасник повинен подати тендерну пропозицію щодо 
предмета закупівлі в цілому. 

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

Місце: м. Київ, між парками «Хрещатий» та 
«Володимирська гірка» в Печерському та 
Шевченківському районах 

Обсяг: Відповідно до технічного завдання 

4.4 строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт) 

До 31.12.2019 року 

5 Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та 
організаційно-правових форм беруть участь у 
процедурах закупівель на рівних умовах. 

6 Інформація про валюту, у Валютою тендерної пропозиції є гривня. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
mailto:inzhcentr@gmail.com


якій повинно бути 
розраховано та зазначено 
ціну тендерної пропозиції 

  

7 

Інформація  про  мову 
(мови),  якою  (якими) 
повинно  бути  складено 
тендерні пропозиції 

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.  
Всі документи, що подаються учасниками у складі 
тендерної пропозиції, мають бути викладені українською 
мовою, крім установчих документів, які можуть бути 
подані як українською, так і російською мовами. 
У разі неможливості надання документів українською  
мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою, також 
додатково надається переклад на українську мову 
завірений підписом перекладача та печаткою бюро 
перекладів.  
Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може 
подавати свою пропозицію іноземною мовою та надати 
переклад українською  мовою, завірений підписом 
перекладача та печаткою бюро перекладів. 

Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації 

1 Процедура надання 
роз’яснень щодо тендерної 
документації  

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 
десять днів до закінчення строку подання тендерних 
пропозицій звернутися через електронну систему 
закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо 
тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями 
автоматично оприлюднюються в електронній системі 
закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до 
замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих 
днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на 
звернення та оприлюднити його на веб-порталі 
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. 
У разі несвоєчасного надання або ненадання 
замовником роз’яснень щодо змісту тендерної 
документації строк подання тендерних пропозицій 
автоматично продовжується електронною системою не 
менше як на сім днів. 

2 Унесення змін до тендерної 
документації 

Замовник має право з власної ініціативи чи за 
результатами звернень або на підставі рішення органу 
оскарження внести зміни до тендерної документації. У 
разі внесення змін до тендерної документації строк для 
подання тендерних пропозицій продовжується в 
електронній системі закупівель таким чином, щоб з 
моменту внесення змін до тендерної документації до 
закінчення строку подання тендерних пропозицій 
залишалося не менше ніж сім днів. 
Зміни, що вносяться замовником до тендерної 
документації, розміщуються та відображаються в 
електронній системі закупівель у вигляді нової редакції 
тендерної документації додатково до початкової редакції 
тендерної документації. Замовник разом із змінами до 
тендерної документації в окремому документі 
оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення 



тендерної документації, до яких уносяться зміни, 
відображаються у вигляді закреслених даних та повинні 
бути доступними для перегляду після внесення змін до 
тендерної документації. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником 
відповідно до статті 10 Закону 

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції  

1 Зміст і спосіб подання 
тендерної пропозиції 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді 
шляхом заповнення електронних форм з окремими 
полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші 
критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та 
завантаження файлів з: 

інформацією та документами, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;  

інформацією щодо відповідності учасника вимогам, 
визначеним у статті 17 Закону; 

інформацією про необхідні технічні, якісні та 
кількісні характеристики предмета закупівлі, а також 
відповідну технічну специфікацію (у разі потреби 
(плани, креслення, малюнки чи опис предмета 
закупівлі);  

документами, що підтверджують повноваження 
посадової особи або представника учасника процедури 
закупівлі щодо підпису документів тендерної 
пропозиції. 

Повноваження щодо підпису документів тендерної 
пропозиції учасника процедури закупівлі 
підтверджується випискою з протоколу засновників, 
наказом про призначення, або довіреністю, чи 
дорученням або іншим документом, що підтверджує 
повноваження посадової особи учасника на підписання 
документів; 

документом, що підтверджує надання учасником 
забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке 
забезпечення передбачено оголошенням про проведення 
процедури закупівлі); 

інформацією про субпідрядника (субпідрядників); 

іншими документами, передбаченими вимогами цієї 
тендерної документації. 

Усі сторінки (що містять текст) тендерної 
пропозиції учасника процедури закупівлі повинні 
містити підпис уповноваженої посадової особи 
учасника процедури закупівлі (із зазначенням прізвища, 
ініціалів та посади особи), а також відбиток печатки 
учасника (ця вимога не стосується учасників, які 
здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 
законодавством), за винятком оригіналів документів, 
виданих учаснику іншими організаціями 
(підприємствами, установами) чи нотаріально завірених 



документів. 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну 
пропозицію. 
Електронна система закупівель автоматично формує та 
надсилає повідомлення учаснику про отримання його 
пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна 
система повинна забезпечити можливість подання 
пропозиції всім особам на рівних умовах. Отримана 
тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, 
форма якого встановлюється Уповноваженим органом. 

2 Забезпечення тендерної 
пропозиції 

Тендерна пропозиція обов’язково супроводжується 
документом, що підтверджує внесення забезпечення 
тендерної пропозиції, яке має бути подане у формі 
безумовної та безвідкличної електронної банківської 
гарантії на загальну суму:  
1 000 000.00 грн. (один мільйон грн., 00 коп.). 
 
 
Електронна банківська гарантія повинна містити наступні 
реквізити: 
- назву документа ; 
- номер, дату та місце складання; 
- повну або скорочену назву принципала, що збігається з 
назвою, яка зазначена ним у картці із зразками підписів і 
відбитка печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я та 
по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, 
дата, ким виданий, місце проживання), його 
місцезнаходження; 
- назву валюти, в якій надається гарантія, словами та 
цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно 
до Класифікатора; 
- суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; 
- назву бенефіціара, його місцезнаходження; 
- назву банку-гаранта; 
- термін дії або строк дії гарантії.  
Електронна банківська гарантія повинна бути підписана 
електронним цифровим підписом особи банку, яка 
підпису гарантії. 
Реквізити для надання електронної банківської гарантії: 
Р/р 26005300801952, в ТВБВ №10026/0195 
Ф-ї ГУ по м. Києву та Київській області 
АТ Ощадбанк 
Код банку 322669 
Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної 
пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), 
підлягають перерахуванню на рахунок Замовника. 
Тендерні пропозиції, що не супроводжуються 
забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються 
Замовником. 
Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної 
пропозиції здійснюються за рахунок коштів Учасника.  

Строк дії  забезпечення тендерної пропозиції 
повинен бути не менше 90 календарних днів від 
кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 



3 Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
тендерної пропозиції 

Забезпечення тендерної пропозиції повертається 
учаснику протягом п’яти банківських днів з дня 
настання підстави для повернення забезпечення 
тендерної пропозиції в разі: 

закінчення строку дії забезпечення тендерної 
пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 

укладення договору про закупівлю з учасником, 
який став переможцем тендеру; 

відкликання тендерної пропозиції до закінчення 
строку її подання; 

завершення процедури закупівлі в разі неукладення 
договору про закупівлю із жодним з учасників, які 
подали тендерні пропозиції; 

Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в 
разі: 

відкликання тендерної пропозиції учасником після 
закінчення строку її подання, але до того, як сплив 
строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються 
чинними; 

Не підписання учасником, який став переможцем 
процедури торгів, договору про закупівлю; 

ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці 
другому частини третьої статті 17 Закону, документів, 
що підтверджують відсутність підстав, передбачених 
статтею 17 Закону; 

ненадання переможцем процедури торгів 
забезпечення виконання договору про закупівлю після 
отримання повідомлення про намір укласти договір, 
якщо надання такого забезпечення передбачено 
тендерною документацією. 

4 Строк, протягом якого 
тендерні пропозиції є 
дійсними 

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 
днів з дати розкриття тендерних пропозицій.  До 
закінчення цього строку замовник має право вимагати 
від учасників продовження строку дії тендерних 
пропозицій. 

Учасник має право: 
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому 

наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; 
погодитися з вимогою та продовжити строк дії 

поданої ним тендерної пропозиції та наданого 
забезпечення тендерної пропозиції 

5 Кваліфікаційні критерії до 
учасників та вимоги, 
установлені статтею 17 
Закону 

Замовник вимагає від учасників подання ними 
документально підтвердженої інформації про їх 
відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1).  
Для участі у зазначеній процедурі закупівель учасники 
повинні відповідати таким критеріям:  

- наявність обладнання та матеріально-технічної 
бази; 

       - наявність працівників відповідної кваліфікації, які                   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print1443605167065181#n308
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print1443605167065181#n308


мають необхідні знання та досвід; 

     - наявність документально підтвердженого досвіду 
виконання аналогічного договору;    
Документи, що не передбачені законодавством для 
учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі 
фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі 
тендерної пропозиції. 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в 
участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити 
тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 

1) він має незаперечні докази того, що учасник 
пропонує, дає або погоджується дати прямо чи 
опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, 
іншого державного органу винагороду в будь-якій формі 
(пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга 
тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо 
визначення переможця процедури закупівлі або 
застосування замовником певної процедури закупівлі; 

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, 
внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

3) службову (посадову) особу учасника, яку 
уповноважено учасником представляти його інтереси під 
час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є 
учасником, було притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері закупівель 
корупційного правопорушення; 

4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом 
останніх трьох років притягувався до відповідальності за 
порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 
6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист 
економічної конкуренції", у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються 
спотворення результатів торгів (тендерів); 

5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за 
злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої 
не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку; 

6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала 
тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято 
або не погашено у встановленому законом порядку; 

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури 
закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими 
учасниками процедури закупівлі та/або з членом 
(членами) тендерного комітету, уповноваженою особою 
(особами) замовника; 

8) учасник визнаний у встановленому законом 
порядку банкрутом та стосовно нього відкрита 
ліквідаційна процедура; 
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 
другої статті 9 Закону України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15/paran174#n174


та громадських формувань"; 
10) юридична особа, яка є учасником, не має 
антикорупційної програми чи уповноваженого з 
реалізації антикорупційної програми, якщо вартість 
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт 
дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. 
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику 
в участі у процедурі закупівлі та може відхилити 
тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має 
заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів). Учасник повинен надати у складі пропозиції 
лист-гарантію про те, що у разі визначення його 
переможцем він зобов’язується надати наведені 
документи у Додатку 1 до тендерної документації, які 
передбачені для надання учасником переможцем, у 
строки встановлені чинним законодавством. 

6 Інформація про технічні, 
якісні та кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 
тендерної пропозиції документальне підтвердження 
відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, 
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета 
закупівлі, встановленим замовником, а саме: 

1. Заповнена форма цінової пропозиції (Додаток 2 
тендерної документації); 

2. Розрахунок ціни тендерної пропозиції 
(відсканований), а також в електронному вигляді в 
форматі imd або ibd, здійсненний відповідно до ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», 
із урахуванням змін та доповнень.  

3. Календарний графік виконання робіт, відповідно до 
наказу Міністерства регіонального розвитку та 
будівництва України від 13.01.2009 №2 “Про 
оприлюднення Рекомендацій зі складання додатків до 
договору підряду в капітальному будівництві”;  

4. Інформація про субпідрядні організації, яких учасник 
планує залучити. 
У разі якщо учасник планує залучати до виконання робіт 
як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від 
вартості договору про закупівлю. 
Замовником зазначено вимоги до предмета закупівлі 
згідно з частиною другою статті 22 Закону.  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі 
передбачають необхідність застосування заходів із 
захисту довкілля. (про що учасник інформує у вигляді 
довідки у довільній формі) 

 Тендерні пропозиції повинні узгоджуватися із 
технічним завданням (Додаток 4) 

До технічних вимог специфікації предмета закупівлі 
застосовується вираз "або еквівалент". 

Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за 
яку учасник передбачає виконати замовлення на 
виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних 
вимогах замовника. 

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути 
розрахована відповідно до Правил визначення вартості 
будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  із урахуванням змін та 
доповнень. 



Ціна тендерної 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 тендерної пропозиції учасник визначає вартість 
усіх запропонованих до використання підрядних робіт з 
урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними 
організаціями та враховує витрати за використання 
відвалів будівельного сміття. 

При складанні ціни пропозиції Учасник повинен 
здійснювати розрахунок кошторисної заробітної плати 
(пункти 1 та 2 розділу ІІІ порядку) виходячи із 
середньомісячної заробітної плати одного працівника в 
режимі повної зайнятості, яку планує отримувати на 
об’єкті будівництва, та з урахуванням положень галузевих 
(міжгалузевих), територіальних угод та колективних 
договорові (Лист Мінрегіонрозвитку від 03.04.2017 
№7/15-3463 зі змінами). 

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 тендерної пропозиції не  
включаються будь-які витрати, понесені учасником в 
зв’язку з участю у торгах. 

Технічне завдання на виконання робіт наведено в 
Додатку 4 до тендерної документації 

7 Інформація про 
субпідрядника (у випадку 
закупівлі робіт) 

Учасник процедури закупівлі зазначає у тендерній 
пропозиції повне найменування та місцезнаходження 
кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує 
залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не 
менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 
закупівлю. 
У складі своєї пропозиції учасник повинен надати 
інформаційну довідку про субпідрядні організації, яких 
Учасник планує залучити, у якій зазначити повну назву 
організації, адресу та код ЄДРПОУ. У разі якщо учасник 
не планує залучати субпідрядників до виконання робіт, 
які є предметом закупівлі, він повинен надати 
інформаційну довідку про це. 

8 Унесення змін або 
відкликання тендерної 
пропозиції учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою 
тендерну пропозицію до закінчення строку її подання 
без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. 
Такі зміни або заява про відкликання тендерної 
пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано 
електронною системою закупівель до закінчення строку 
подання тендерних пропозицій 

Подання та розкриття тендерної пропозиції 

1 Кінцевий строк подання 
тендерної пропозиції 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій  
17.10.2019 до 19.00 год. 
24.10.2019 до 19.00 год. 
 



 
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься 
до реєстру. 
Електронна система закупівель автоматично формує та 
надсилає повідомлення учаснику про отримання його 
пропозиції із зазначенням дати та часу. 
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою 
закупівель після закінчення строку подання, не 
приймаються та автоматично повертаються учасникам, 
які їх подали. 

2 Дата та час розкриття 
тендерної пропозиції 

Дата і час розкриття тендерних пропозицій 
визначаються електронною системою закупівель 
автоматично. 

Оцінка тендерної пропозиції 

1 Перелік критеріїв та 
методика оцінки тендерної 
пропозиції із зазначенням 
питомої ваги критерію 

Відповідно до частини першої статті 28 Закону 
встановлені наступні критерії для оцінки тендерної 
пропозиції учасника: 
Ціна – 80 % 
Умови оплати робіт – загальний бал 20 % (відстрочка 
платежу протягом більше 121 календарного дня – 20 %, 
протягом від 91 календарного дня до 120 календарних 
днів – 15 %, протягом від 61 календарного дня до 90 
календарних днів – 10 %, протягом від 31 календарного 
дня до 60 календарних днів  – 5 %, протягом 30 
календарних днів і менше  – 0 %). 
Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється за 
приведеною ціною, яка розраховується автоматично 
системою електронних закупівель на момент подання 
пропозиції учасником за математичною формулою 
PP = P/(1 + F1/PV), де: 
PP – приведена ціна; 
P – ціна; 
F1 – питома вага критерію «умови оплати робіт» 
запропонованого учасником;  

PV – питома вага критерію «ціна». 

До ціни включається податок на додану вартість (ПДВ).  

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною 
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і 
методики оцінки, зазначених замовником у тендерній 
документації та шляхом застосування електронного 
аукціону. 

Після оцінки пропозицій замовник розглядає 
тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної 
документації з переліку учасників, починаючи з учасника, 
пропозиція якого за результатом оцінки визначена 
найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної 
пропозиції, яка за результатами оцінки визначена 
найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати 
п’яти робочих днів з дня визначення найбільш 
економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду 
тендерної пропозиції може бути аргументовано 



продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі 
продовження строку розгляду тендерної пропозиції 
замовник оприлюднює повідомлення в електронній 
системі закупівель. 

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за 
результатами оцінки визначена найбільш економічно 
вигідною, замовник розглядає наступну тендерну 
пропозицію з переліку учасників, що вважається 
найбільш економічно вигідною. 

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною 
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і 
методики оцінки, зазначених замовником у тендерній 
документації та шляхом застосування електронного 
аукціону. 
До початку проведення електронного аукціону в 
електронній системі закупівель автоматично 
розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін 
пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до 
найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації 
про учасників. 

Електронний аукціон полягає в повторювальному 
процесі пониження цін або приведених цін з 
урахуванням показників інших критеріїв оцінки за 
математичною формулою, визначеною в методиці 
оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному 
режимі реального часу. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни під час 
електронного аукціону становить  

185 000,00 грн. (сто вісімдесят пя’ть тисяч грн., 00 
коп.). 
 
 
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції 
замовник визначає переможця та приймає рішення про 
намір укласти договір згідно з цим Законом. 

Рішення про намір укласти договір про закупівлю 
приймається замовником у день визначення переможця, 
та протягом одного дня після прийняття такого рішення 
замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого 
органу повідомлення про намір укласти договір та 
надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам 
електронною системою закупівель автоматично 
надсилається повідомлення із зазначенням найменування 
та місцезнаходження переможця торгів. 

Учасник, якого не визнано переможцем торгів за 
результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може 
звернутися через електронну систему закупівель до 
замовника з вимогою щодо надання інформації про 
пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо 
зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, 
який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати 
йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня 
надходження такого звернення. 



2 Інша інформація Замовник має право звернутися за підтвердженням 
інформації, наданої учасником, до органів державної 
влади, підприємств, установ, організацій відповідно до 
їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації 
про його невідповідність вимогам кваліфікаційних 
критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині 
першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у 
тендерній пропозиції будь-якої недостовірної 
інформації, що є суттєвою при визначенні результатів 
процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну 
пропозицію такого учасника. 

З метою дотримання вимог частини четвертої статті 36 
Закону, уникнення порушення вимог статті 37 Закону, 
цінову пропозицію за формою, наведеною в додатку № 2, 
приведену у відповідність до показників за результатами 
проведеного аукціону, а також договірну ціну у вигляді 
сканованої копії, розраховану відповідно до ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», 
із урахуванням змін та доповнень, учасник, пропозиція 
якого визначена найбільш економічно вигідною, 
зобов’язаний надати (розмістити на майданчику (за умови 
технічної можливості електронної системи закупівель), 
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня проведення 
аукціону*.  

* Примітка: у випадку відхилення тендерної пропозиції, 
що за результатами оцінки визначена найбільш 
економічно вигідною, та розгляду наступної тендерної 
пропозиції, учасник, пропозиція якого є найбільш 
економічно вигідною, зобов’язаний надати (розмістити 
на майданчику (за умови технічної можливості 
електронної системи закупівель), протягом 3 (трьох) 
робочих днів з  дня оприлюднення інформації про 
відхилення тендерної пропозиції попереднього 
учасника, цінову пропозицію за формою, наведеною в 
додатку № 2, приведену у відповідність до показників за 
результатами проведеного аукціону, а також договірну 
ціну у вигляді сканованої копії, розраховану відповідно 
до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 
будівництва», із урахуванням змін та доповнень. 

3 Відхилення тендерних 
пропозицій 

Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі 
якщо:  

учасник: 

- не   відповідає   кваліфікаційним   критеріям,  

установленим статтею 16 Закону; 

- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо 
таке забезпечення вимагалося замовником; 

переможець: 

- відмовився від підписання договору про закупівлю 
відповідно до вимог тендерної документації або 
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укладення договору про закупівлю; 

- не надав документи, що підтверджують відсутність 
підстав, передбачених статтею 17 Закону; 

- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині 
сьомій статті 28 Закону; 

- тендерна пропозиція не відповідає умовам 
тендерної документації. 

1) учасник: 

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) 
критеріям, установленим статтею 16 цього Закону; 

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо 
таке забезпечення вимагалося замовником; 

2) переможець: 

відмовився від підписання договору про закупівлю 
відповідно до вимог тендерної документації або 
укладення договору про закупівлю; 

не надав документи, що підтверджують відсутність 
підстав, передбачених статтею 17 цього Закону; 

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині 
сьомій статті 28 цього Закону; 

4) тендерна пропозиція не відповідає умовам 
тендерної документації. 

Інформація про відхилення тендерної пропозиції 
протягом одного дня з дня прийняття рішення 
оприлюднюється в електронній системі закупівель та 
автоматично надсилається учаснику/переможцю, 
тендерна пропозиція якого відхилена через електронну 
систему закупівель. 

У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого 
відхилена, вважає недостатньою аргументацію, 
зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно 
звернутися до замовника з вимогою надати додаткову 
інформацію стосовно причини невідповідності його 
пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, 
технічній специфікації та/або його невідповідності 
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний 
надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше 
ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення 
через електронну систему закупівель. 

Замовник не відхиляє тендерну пропозицію у разі, 
якщо Учасник допустив формальні (несуттєві) помилки, 
що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не 
впливають на зміст пропозиції. 
До формальних (несуттєвих) помилок належать: 
- Незавірення окремої сторінки (сторінок) підписом 
та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; 
- Неправильне (неповне) завірення та/або незавірення 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n284
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n294
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n294
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n488
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n488
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n488


учасником копії документа згідно з вимогами цієї 
документації. 
Наприклад: завірення копії документа лише підписом 
уповноваженої особи. 
- Орфографічні помилки та механічні описки в словах та 
словосполученнях, що зазначені в документах, які 
підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі 
пропозиції. 
Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів 
або технічних помилок. 
- Зазначення неправильної назви документа, що 
підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо 
зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї 
документації. 
Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній 
формі учасник надав лист-пояснення. 
- Неповне або неправильне нумерування сторінок 
пропозиції. 
Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності 
сторінки №25 або неврахування сторінки №30 в загальну 
кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації 
сторінки. 
 Замовник залишає за собою право не відхиляти  
тендерну пропозицію при виявленні формальних помилок 
незначного характеру, що описані вище, при цьому 
Замовник гарантує дотримання всіх принципів, 
визначених статтею 3 Закону. 
Замовник не зобов’язаний приймати тендерну 
пропозицію, що містить інші помилки, аніж ті, що 
названо вище. 
Рішення про віднесення допущеної учасником помилки 
до формальної (несуттєвої) ухвалюється колегіально на 
засіданні тендерного комітету. 

Усі рішення тендерного комітету оформлюються 
протоколом, у якому відображаються результати 
поіменного голосування членів комітету, присутніх на 
засіданні, з кожного питання. Протокол підписують усі 
члени комітету, присутні на засіданні тендерного 
комітету. У разі відмови члена тендерного комітету 
підписати протокол про це зазначається у протоколі  з 
обгрунтуванням причин відмови.  

Результати торгів та укладання договору про закупівлю 

1 Відміна замовником торгів 
чи визнання їх такими, що 
не відбулися 

Замовник відміняє торги в разі: 

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і 
послуг; 

неможливості усунення порушень, що виникли через 
виявлені порушення законодавства з питань публічних 
закупівель; 

порушення порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі та повідомлення про 
намір укласти договір, передбачених Законом; 



подання для участі в них менше двох тендерних 
пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими 
угодами з кількома учасниками – менше трьох 
пропозицій; 

допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, 
а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з 
кількома учасниками – менше трьох пропозицій; 

відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; 

про відміну процедури закупівлі за такими підставами 
має бути чітко визначено в тендерній документації; 

торги може бути відмінено частково (за лотом). 

Замовник має право визнати торги такими, що не 
відбулися, у разі: 

якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної 
пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на 
фінансування закупівлі; 

якщо здійснення закупівлі стало неможливим 
унаслідок непереборної сили; 

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, 
робіт і послуг; 

Замовник має право визнати торги такими, що не 
відбулися частково (за лотом). 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, 
що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі 
закупівель замовником протягом одного дня з дня 
прийняття замовником відповідного рішення та 
автоматично надсилається усім учасникам електронною 
системою закупівель. 

2 Строк укладання договору  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, 
якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії 
його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня 
прийняття рішення про намір укласти договір про 
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації 
та пропозиції учасника-переможця; у складі тендерної 
пропозиції учасник повинен надати довідку із 
зазначення посади, прізвища, ім’я та по батькові особи 
уповноваженої на укладення договору про закупівлю та 
переліку повноважень такої особи. З метою забезпечення 
права на оскарження рішень замовника договір про 
закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 
десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю. 

3 Проект договору про 
закупівлю  

Проект договору складається замовником з урахуванням 
особливостей предмету закупівлі (Додаток № 3) 

4 Істотні умови, що 
обов’язково включаються 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі 
відповідно до положень Цивільного кодексу України та 



до договору про закупівлю Господарського кодексу України з урахуванням  
особливостей, визначених Законом України «Про 
публічні закупівлі».   
Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні 
договору повинен надати дозвіл та/або ліцензію на 
провадження певного виду господарської діяльності, 
якщо отримання такого дозволу та/або ліцензії на 
провадження такого виду діяльності передбачено 
законодавством. 
Істотні умови договору викладені у проекті договору 
(Додаток № 3)  
Умови  договору про закупівлю не повинні відрізнятися 
від змісту тендерної пропозиції  за результатами аукціону 
переможця  процедури закупівлі. Істотні умови договору 
про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  
підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у 
повному обсязі, крім випадків, передбачених відповідно 
до вимог статей 36 Закону. 
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. 

Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 
його укладення з порушенням вимог частини 

четвертої статті 36 цього Закону; 
його укладення в період оскарження процедури 

закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону; 
його укладення з порушенням строків, 
передбачених частиною другою статті 32 та абзацом 
восьмим частини третьої статті 35 цього Закону, крім 
випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з 
розглядом скарги органом оскарження відповідно 
до статті 18 цього Закону. 

5 Дії замовника при відмові 
переможця торгів 
підписати договір про 
закупівлю 

У разі відмови переможця торгів від підписання 
договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної 
документації замовник відхиляє тендерну пропозицію 
цього учасника та визначає переможця серед тих 
учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не 
минув. 

6 Забезпечення виконання 
договору про закупівлю  

Відповідно до ст.. 26 ЗУ «Про публічні закупівлі»: 
1. Замовник має право вимагати від учасника-

переможця внесення ним не пізніше дати укладення 
договору про закупівлю забезпечення виконання такого 
договору, якщо внесення такого забезпечення 
передбачено тендерною документацією. Замовник 
повертає забезпечення виконання договору про закупівлю 
після виконання учасником-переможцем договору, а 
також у разі визнання судом результатів процедури 
закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у 
випадках, передбачених статтею 37 цього Закону, а також 
згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше 
ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання 
зазначених обставин. 

2. Розмір забезпечення виконання договору про 
закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості 
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договору. 
3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання 

договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають 
перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі 
здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми 
об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються 
на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань). 

 
Розмір забезпечення виконання договору – 1 % від 

вартості договору. 
 
Банківські реквізити для внесення забезпечення: 

Р/р 26005300801952, в ТВБВ №10026/0195 
Ф-ї ГУ по м. Києву та Київській області 
АТ Ощадбанк 
Код банку 322669 
 
В призначенні платежу вказати - «Забезпечення 
виконання договору про закупівлю будівельних робіт по 
об’єкту: «Будівництво мостового пішохідно-
велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та 
«Володимирська гірка» в Печерському та 
Шевченківському районах»  
Учасник повинен надати у складі пропозиції лист-
гарантію про те, що у разі визначення його переможцем 
він зобов’язується не пізніше дати укладення договору 
внести забезпечення виконання договору про закупівлю 
будівельних робіт по об’єкту: «Будівництво мостового 
пішохідно-велосипедного переходу між парками 
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському 
та Шевченківському районах»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1  
 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ 
 

Кваліфікаційні критерії Перелік документів, що подаються учасником торгів у 
складі пропозиції 

1 2 
1.Наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази 

Довідка завірена підписом уповноваженої особи і печаткою 
учасника по формі, наведеній у Таблиці 1.2  

2.Наявність працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід 

Довідка завірена підписом уповноваженої особи і печаткою  
учасника по формі, наведеній у Таблиці 1.1  

3.Наявність документально 
підтвердженого досвіду виконання 
аналогічного договору. 

3.1. Довідка завірена підписом уповноваженої особи 
учасника і печаткою, яка містить інформацію про виконання 
аналогічного договору за останні 5 (п’ять) років з 
зазначенням найменування та адреси замовника; 
3.2. Копія аналогічного договору*, засвідченого підписом 
уповноваженої особи і печаткою  учасника з обов’язковим 
наданням довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-
3). 
*Аналогічним договором у розумінні цієї тендерної 
документації є договір підряду/субпідряду, який був 
укладений учасником, предметом якого є реконструкція чи 
будівництво мосту/мостових переходів, що включає в себе 
комплекс робіт з будівництва/реконструкції 
сталезалізобетонного мосту/мостового переходу. 
3.3. Позитивний відгук від замовника (або генпідрядника, у 
випадку якщо учасник виконував аналогічний договір як 
субпідрядна організація) з яким був укладений договір. 

 
 
            Таблиця 1.1  

 
Довідка про наявність основних працівників (в тому числі таких, що працюють на договірних 
підставах тощо) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.  

№ з/п Посада П.І.Б. Досвід роботи за фахом 

    
 

Таблиця 1.2. 
Перелік обладнання та матеріально-технічної бази для виконання будівельних робіт 
 
№ 
з\п 

Найменування 
обладнання 

Кількість Технічний 
стан 

Примітки (власність, користування 
тощо) 

     
 

Перелік документів для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у 
процедурі закупівлі у відповідності до ст. 17 Закону. 

 
Інформація від Учасника в довільній формі (Інформаційна довідка або гарантійний лист за 
власним підписом і печаткою) про те, що: 

- відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. (Для 
учасників – юридичних осіб); 



- суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до 
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 
1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів 
(тендерів); 

- фізична  особа,  яка є учасником не була засуджена за злочин,  пов'язаний з  порушенням 
процедури  закупівлі,  чи  інший  злочин,  вчинений  з  корисливих мотивів, судимість з 
якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (Для учасників – 
фізичних осіб);  

- службова (посадова) особа учасника (вказати П.І.Б.), яка підписала тендерну 
пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 
якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (Для учасників – 
юридичних осіб); 

- в юридичної особи, яка є учасником наявні антикорупційна програма та уповноважений з 
реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги 
(послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень; 

- про відсутність в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів). 

 
 Зазначена інформація мож е подават ися як у вигляді одного документ у, т ак і 
окремими довідками (гарант ійними лист ами). 
 
 
Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-
порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен подати 
замовнику наступні документи: 
 
1. Довідку (оригінал чи нотаріально завірена копія) про відсутність заборгованості з податків і 

зборів (обов’язкових платежів), видану відповідним органом Державної фіскальної служби 
України, що діє станом на дату подання. 

2. Довідку (оригінал чи нотаріально завірена копія), що повинна бути не більше тридцятиденної 
давнини відносно дати її подання, видану відповідним органом, який має такі повноваження: 

а) для фізичних осіб – про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за 
злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку;  
 б) для юридичних осіб – про те, що службова (посадова) особа учасника, яка підписала 
тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість 
з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. 

3. Довідку в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем не 
вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення. 

 
  

Перелік документів для підтвердження відповідності учасника іншим вимогам 
Замовника. 

 
Інші документи: 
1. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 
2. Копія паспорту (для фізичних осіб). 
3. Копія свідоцтва/витягу з реєстру платника ПДВ та єдиного податку (при наявності). 
4. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника 

процедури закупівлі представляти інтереси учасника, подавати та підписувати тендерну 
пропозицію; 

5. Погоджений проект договору (підряду) (Додаток 3). 
6. Цінова пропозиція, оформлена відповідно до додатку №2. До цінової пропозиції 

повинні бути прикладені розрахунки відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2210-14


визначення вартості будівництва». 
7.    Копія ліцензії та/або дозволу на виконання робіт (у разі виконання робіт субпідрядними 
організаціями, копії виданих їм ліцензій та/або дозволів на виконання ними робіт), якщо 
отримання ліцензії та/або дозволу на провадження такого виду діяльності передбачено 
законодавством. 
8. Будь-яка інша документація та інформація, що може бути зазначена в  тендерній 
пропозиції; 
9. Контрольний лист або зміст тендерної пропозиції. 
10. Лист-згода на обробку персональних даних (Додаток 5). 

 
  
 
Перелік документів для підтвердження відповідності учасника іншим вимогам Замовника. 

 
Інші документи: 
1. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 
2. Копія паспорту (для фізичних осіб). 
3. Копія свідоцтва/витягу з реєстру платника ПДВ та єдиного податку (при наявності). 
4. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника 
процедури закупівлі представляти інтереси учасника, подавати та підписувати тендерну 
пропозицію; 
5. Статут або інший установчий документ із змінами (у разі їх наявності) 
Вимоги до статуту: 

5.1. Статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення 
державної реєстрації. 

5.2. У випадку відсутності відмітки державного реєстратора Учасник повинен надати 
інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу 
(ів)). 

5.3. Якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних 
зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника 
чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена 
статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про 
провадження діяльності на основі модельного статуту. 
6. Погоджений проект договору (підряду) (Додаток 3). 
7. Цінова пропозиція, оформлена відповідно до додатку №2. До цінової пропозиції повинні 
бути прикладені розрахунки відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 
вартості будівництва». 
8. Копія ліцензії та/або дозволу на виконання робіт (у разі виконання робіт субпідрядними 
організаціями, копії виданих їм ліцензій та/або дозволів на виконання ними робіт), якщо 
отримання ліцензії та/або дозволу на провадження такого виду діяльності передбачено 
законодавством. 
9. Будь-яка інша документація та інформація, що може бути зазначена в  тендерній 
пропозиції; 
10. Контрольний лист або зміст тендерної пропозиції. 
11. Лист-згода на обробку персональних даних (Додаток 5). 

 
 

За неподання перелічених документів у повному обсязі тендерна пропозиція 
відхиляється за невідповідність умовам, зазначеним у тендерній документації. 

 
Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у 

відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 
Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, 

визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону. 
 



У разі ненадання переможцем торгів документів або неповного комплекту 
документів відповідно до всіх вимог тендерної документації та додатків до неї в зазначені 
строки Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця 
серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув відповідно до 
частини 3 ст. 32 Закону. 

 
Примітки: 
У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм 

чинного законодавства (у разі подання пропозиції учасником-нерезидентом/переможцем-
нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати 
якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в 
довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника/переможця/учасника-
нерезидента/переможця-нерезидента й завірений печаткою (у разі наявності), в якому 
зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів. 

Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими 
нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не 
подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. 

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, 
передбачених тендерною документацією подають у складі своєї пропозиції, документи, 
передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                      



ДОДАТОК 2 
Форма „Цінова пропозиція" подаєт ься у вигляді, наведеному ниж че.                                                                           

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 
"ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"  

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю 
будівельних робіт по об’єкту: «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між 
парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» 
(Код ДК 021:2015 - 45221100-3 Будівництво мостів) 
Повне найменування учасника:_________________________________________; 
Адреса (фактична, юридична, поштова):_________________________________; 
Тел./факс:___________________________________________________________; 
Керівник: ___________________________________________________________; 
Форма власності:_____________________________________________________.                  
Вивчивши  тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній документації за наступними цінами:  

№ Найменування об’єкту/робіт 
Ціна без ПДВ, 

грн.  
 

Вартість з ПДВ, 
грн.  

примітка 

1 

«Будівництво мостового пішохідно-
велосипедного переходу між парками 
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» 
в Печерському та Шевченківському 
районах» (Код ДК 021:2015 - 
45221100-3 Будівництво мостів) 

 

  

 Всього сума з ПДВ:    
 
Всього сума з ПДВ: ________________________________________________________ 

(прописом) 
Примітка. До цінової пропозиції повинно бути прикладено: розрахунок ціни пропозиції 
(договірної ціни) 
 

1. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша тендерна документація 
разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього 
договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на 
себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 днів з дня розкриття  
тендерних пропозицій, встановленого Вами.  
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  тендерні пропозиції  
згідно з умовами тендерної документації та чинного законодавства України, та розуміємо, що 
Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.  
4. Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми зобов'язуємося: 
- підписати Договір не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше 
ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.  
5. Ми згодні на укладення договору на умовах  викладених в проекті договору, що є Додатком 3 
до документації. Підписаний проект договору додається до даної пропозиції. 

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



 

ДОДАТОК 3 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 
 
 
 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № __ 
на виконання будівельних робіт 

по об’єкту: «____________________________________________» 
 

м. Київ                                                                                «___» ___________2018 року  
 

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора Терентьєва 
Михайла Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та 

_____________________________________________________________________, в особі 
________________________________________, який діє на підставі _______________________ 
(далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей 
Договір підряду на виконання будівельних робіт (далі – Договір) про наступне: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та 

умов Договору на свій ризик, власними та (або) залученими силами виконання будівельних 
робіт по об’єкту: «_______________________________________________________________» 
(далі – Роботи), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити належним чином виконані 
Роботи в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. 

1.2 Об’єктом будівництва (виконання Робіт) є «___________________________________» 
(далі – Об’єкт). 

1.3 Склад та обсяги робіт, визначені технічним завданням, тендерною документацією, 
можуть бути переглянуті в процесі виконання Робіт у разі внесення змін до проектної 
документації та можуть бути зменшені залежного від реального фінансування видатків. 

1.4 Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання Робіт, повинні відповідати 
вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній 
документації та договору підряду. 
 

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
2.1 Строк виконання робіт: 
- початок виконання робіт - з дати підписання Договору;  
- закінчення виконання робіт – _____________________. 
Зазначена дата може змінюватися, що затверджується Сторонами у додатковій угоді до 

цього Договору. 
Невід’ємною частиною Договору є календарний графік виконання та фінансування робіт, в 

якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, 
передбачених цим Договором. 

Датою закінчення виконання Робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання 
Робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.  

2.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені в разі: 
- виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження, у тому числі форс-мажорних обставин; 
- невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов 

фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт, проектної документації, ресурсів тощо); 
- внесення змін до проектної документації; 
- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, 

коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами; 



- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання Робіт; 
- у зв’язку зі зміною плану фінансування робіт. 
2.3. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх 

зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір. 
 

 
3. ДОГОВІРНА ЦІНА 

3.1. Договірна ціна встановлюється в національній валюті України – гривня. 
Загальна вартість робіт за даним Договором становить __________________________________. 

Договірна ціна цього Договору є динамічною і визначається відповідно до протоколу 
погодження договірної ціни (додаток №__). 

Вартість будівельних робіт визначена договірною ціною на виконання будівельних робіт з 
урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з доповненнями та змінами) «Правила визначення вартості 
будівництва». 

3.2. Вартість динамічної договірної ціни може бути відкоригована у випадках: 
- внесення змін до проектної документації; 
- внесення змін до норм чинного законодавства, будівельних норм і правил, які впливають 

на вартість будівельних робіт; 
- за результатами проходження та отримання висновку експертизи; 
-зміни вартості матеріальних ресурсів та механізмів, що відбулися з моменту затвердження 

зведеного кошторису до початку виконання будівельно-монтажних робіт; 
- виникають обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть 

бути передбачені Сторонами під час укладення Договору; 
- при встановлені меншої ціни на вказані Роботи згідно з висновком про вартість 

виконаних Робіт та/або висновком комплексної державної експертизи та/або іншими 
документами відповідних компетентних та уповноважених органів; 

- у випадках передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». 
3.3. У разі виникнення підстав для зміни та уточнення договірної ціни, Підрядник 

повідомляє про них Замовника та надає Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. 
Замовник протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання таких пропозицій з 
відповідними обґрунтованими розрахунками, розглядає такі пропозиції, приймає рішення по 
суті та повідомляє про нього Підрядника.  

3.4. Якщо під час виконання Робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не 
врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, і у зв'язку з 
цим у відповідному підвищенні договірної ціни, Підрядник зобов'язаний протягом 5-ти 
календарних днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, 
та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 10-ти 
календарних днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про 
нього Підрядника.  

Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання 
відповіді на своє повідомлення. Завдані Підряднику збитки, пов'язані із зупиненням виконання 
додаткових робіт, Замовником не відшкодовуються.  

Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність 
виконання додаткових робіт і відповідного підвищення договірної ціни, він не може вимагати 
від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.  

3.5. Підрядник не може вимагати уточнення договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на 
ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання робіт 
порушені з вини Підрядника. У цих випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, 
що діяли на зазначену в календарному графіку виконання та фінансування робіт дату закінчення 
Робіт. Додаткові витрати на виконання Робіт, пов'язані із зростанням цін на ресурси після 
зазначеної дати, компенсуються Підрядником. 

3.6. Бюджетні зобов’язання Замовника за даним Договором виникають у разі наявності та 
в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

 
 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 



4.1. Розрахунки за виконані Роботи здійснюється на підставі підписаних Сторонами 
Договору документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (Акт приймання виконаних 
будівельних робіт (форми № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та їх 
витрати (форми № КБ-3). 

4.2. Замовник має право на підставі обґрунтованого звернення Підрядника здійснити 
попередню оплату з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше 18 місяців робіт з будівництва та 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку 
державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами та доповненнями) в межах 
60% вартості річного обсягу робіт за Договором. Підрядник зобов’язується використати 
одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, 
конструкцій, виробів протягом 18 місяців після одержання авансу. По закінченню 
вісімнадцятимісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику. Підрядник 
протягом 18 місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх 
використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2-в), Довідки про 
вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) про використання коштів за 
призначенням. 

4.3. Підрядник щомісячно, не пізніше 25 числа звітного місяця, надає Замовнику Акт 
приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідку про вартість будівельних 
робіт та витрати (форми КБ-3). 

4.4. Замовник розглядає, зазначені у п. 4.3. Договору, документи у 5-ти денний термін та у 
разі відсутності зауважень (претензій) підписує їх або повертає Підряднику з мотивованою 
відмовою. 

У разі виявлення невідповідності Робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, 
завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, 
розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних Робіт, Замовник має право за 
участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті. 

4.5. Оплата виконаних Робіт здійснюється протягом ___________ банківських днів після 
підписання актів здачі приймання робіт, КБ-2в, КБ-3. 

Кінцеві розрахунки здійснюються протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів після 
отримання сертифікату відповідності на підставі акта готовності об’єкту до експлуатації. 

4.6. У випадку затримки бюджетного фінансування оплата виконаних Робіт за Договором 
здійснюється протягом 10-ти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів на 
реєстраційний рахунок Замовника 

 
5. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ 

5.1. Фінансування робіт проводиться згідно з календарним планом фінансування робіт, 
який складається Замовником та Підрядником на підставі Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на _____ рік.  

5.2. Джерело фінансування - кошти міського бюджету. 
5.3. Фінансування даного Договору здійснюється відповідно до Програми соціального та 

економічного розвитку м. Києва на 201_ рік, затвердженої рішенням Київської міської ради. 
5.4. Бюджетні зобов’язання Замовника за Договором виникають у разі наявності та в 

межах відповідних бюджетних асигнувань. 
5.5. Видатки на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюється у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 
5.6. У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів 

виконання Робіт одночасно уточнюється фінансування виконання робіт з внесенням відповідних 
змін у план фінансування та Договір. 

 
 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
6.1. Замовник має право: 
6.1.1. Відмовитися від прийняття виконаних Робіт у разі виявлення недоліків, які 

виключають можливість використання об’єкта, відповідно до мети, визначеної в проектній 



документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою 
особою. Висновок про відповідність робіт вимогам затвердженої проектної документації та 
будівельним нормам надає незалежна експертиза або комісія, до складу якої входять 
представники Замовника, Підрядника, а при необхідності й спеціалісти інших організацій, які 
обізнані з цих питань. Комісія розглядає претензію протягом п’яти днів і складає акт про 
дефекти, в якому установлює термін їх усунення. 

6.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника 
(субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання 
Робіт; 
 6.1.3.Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо                                 
здійснення технічного нагляду та контролю третім особам. Делегування Замовником своїх 
повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або 
неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль 
за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт; 
 6.1.4. Контролювати якість поставлених Підрядником матеріалів та робіт, що підлягають 
виконанню, їх відповідність сертифікатам якості, а устаткування – технічним (технологічним) 
паспортам. 

6.1.5. Контролювати відповідність виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів та 
матеріалів проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельним нормам та 
правилам, технічних умов та інших нормативних документів 

6.1.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли у ході будівництва з 
вини Підрядника, або виправити їх своїми силами. У такому разі, збитки завдані Замовнику, 
відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок зменшення договірної ціни. 

6.1.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо 
Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх з порушенням календарного графіку 
виконання робіт більше ніж на місяць.     

6.1.8. Вносити зміни у проектну документацію до початку Робіт або під час їх виконання. 
6.1.9. Здійснювати контроль виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за 

результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та 
державного нагляду. 

6.1.10. Вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, 
виконаних з недоліками. 

6.1.11. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, 
оплативши Підряднику виконану частину робіт. 
 6.1.12.  Вимагати від Підрядника проведення експертизи  актів виконаних робіт. 

6.1.13. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати розірвання цього Договору  
та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору. 

6.1.14. Замовник вправі утримати при кінцевих розрахунках з Підрядника вартість робіт, 
які виконані з вини Підрядника з недоліками, які зафіксовані відповідним актом для 
забезпечення усунення ним будівельних недоліків у встановлений актом строк. 

6.1.15. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням 
Договору, якщо Договором або законом не передбачено інше. 

6.1.16. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, 
повідомивши про це його у строк один місяць до бажаної дати розірвання Договору. 

6.1.17. Здійснювати попередню оплату виконання Робіт з урахуванням норм чинного 
законодавства України та положень цього Договору. 
 6.1.18. Проводити за участю уповноважених представників Підрядника наради щодо 
виконання будівельних Робіт за цим Договором. На виконання цього пункту Замовник надсилає 
за 1 (один) день до проведення наради відповідне повідомлення Підряднику.  

6.1.19. Замовник також має інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами 
України та іншими актами законодавства.  

 
 
6.2. Замовник зобов’язаний: 
6.2.1. Забезпечити отримання та надання Підряднику  комплекту необхідних документів на 

початок виконання будівельних робіт в установленому чинним законодавством порядку, до 



початку виконання будівельних робіт на об’єкті. 
6.2.2. До початку виконання робіт Замовник зобов’язаний передати Підряднику 2 (два) 

примірники проектної документації. 
6.2.3.  Надати Підряднику у встановленому порядку фронт робіт.  
6.2.4. Здійснювати технічний нагляд за виконання Робіт у відповідності до затвердженої 

проектної документації, будівельних норм і правил. 
6.2.5. Своєчасно відповідно до п. 4.3. Договору, підписувати Підряднику акти здачі-

приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт               
(форма КБ-3) або надати мотивовану відмову протягом п’яти календарних днів. 

6.2.6. Сплатити вартість належно виконаних робіт за Договором у порядку та в обсягах, 
що передбачено Договором за наявності відповідного бюджетного фінансування. 

6.2.7. Сприяти Підряднику у виконанні Робіт. 
6.2.8. Негайно повідомити Підрядника про виявленні недоліки в роботі. 
6.2.9. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання Робіт 

в порядку, встановленому законодавством. 
 
6.3. Підрядник має право: 
6.3.1. Залучати за письмовою згодою Замовника до виконання робіт по Договору третіх 

осіб (субпідрядників). 
6.3.2. Зупиняти виконання Робіт у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань, що 

призвело до ускладнення або до неможливості виконання Підрядником робіт. 
6.3.3. Ініціювати внесення змін до Договору, його розірвання за наявності істотних 

порушень Замовником умов Договору. 
6.3.4. Підрядник має також інші права, передбачені Цивільним та Господарським 

кодексами України та іншими актами законодавства. 
 

      6.4. Підрядник зобов’язаний:  
6.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки Роботи 

відповідно до затвердженої проектної документації; 
6.4.2. У разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості 

виконаних робіт, повернути Замовнику кошти у сумі виявленого завищення; 
6.4.3.  Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт; 
6.4.4. Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, конструкцій виробів, 

устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це 
Замовника; 

6.4.5. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно 
способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, 
які можуть викликати таку загрозу; 

6.4.6. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, 
виконані роботи;  

6.4.7. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації 
(примірників, копій) третім особам; 

6.4.8. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів 
про виконання Договору; 

6.4.9. Координувати діяльність субпідрядників на майданчику; 
6.4.10. Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини; 
6.4.11. Відшкодувати відповідно до законодавства України та Договору завдані Замовнику 

збитки; 
6.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за 

Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для 
їх усунення; 

6.4.13. На вимогу Замовника в найкоротші терміни пройти експертизу актів виконаних 
робіт. 

6.4.14. Здійснювати оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання 
будівельних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі 
відповідних актів; 



6.4.15. Здійснювати геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівель 
(споруд) та зберігати результати робіт геодезичного контролю на будівельному майданчику; 

6.4.16. Виконати та подати на погодження у відповідні міські служби, підприємства та 
організації виконавчі креслення підземних інженерних мереж. 

6.4.17. Не допустити присутності на будівельному майданчику третіх осіб, що не задіяні 
при виконанні робіт. 

 
 
 

7. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ 
7.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і 

місцевих правил забудови, ДСТУ, Державних будівельних норм та інших нормативних 
документів. 

7.2. Забезпечення проектною документацією, її погодження з уповноваженими 
державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в 
установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється Замовником.   

7.3. Замовник забезпечує Підрядника проектною документацією протягом установленого 
Договором строку у двох примірниках. Додаткові примірники проектної документації 
передаються за домовленістю Сторін. 

7.4. Передача некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що 
не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, ДСТУ, Державним будівельним 
нормам та іншим нормативним документам не дозволяється. 

7.5. Підрядник зобов'язаний до початку виконання Робіт перевірити комплектність та 
відповідність проектної документації установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності 
проектної документації установленим вимогам Підрядник повідомляє про це Замовника. 

7.6. Замовник укладає договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог 
проектної документації з її розробником. 

7.7. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до 
проектної документації.  

7.8. Замовник може вносити зміни до проектної документації за умови, що вони не 
призведуть до підвищення договірної ціни і до зміни характеру Робіт. Внесення змін до 
проектної документації, що призведуть до підвищення договірної ціни допускається тільки за 
згодою Підрядника. 

7.9. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), 
що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, 
не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони. 

7.10. Авторські права на проектну документацію охороняються відповідно до 
законодавства України. 
 
 

8. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ  
РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ 

8.1. Забезпечення Робіт матеріалами, устаткуванням (обладнанням) здійснює Підрядник. 
8.2. Підрядник відповідає за якість матеріалів, устаткування (обладнання) і відповідність 

вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією. 
8.3. Підрядник до 15 числа поточного місяця надає відомість ресурсів, необхідних для 

виконання Робіт по об’єкту на наступний місяць. Замовник протягом 10 календарних днів після 
одержання пропозиції Підрядника погоджує або відмовляє у залученні запропонованих 
ресурсів з обґрунтуванням причин такої відмови.  

8.4.Підрядник, відповідно до Договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для 
виконання Робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам 
зобов'язаний негайно провести їх заміну.  

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають 
установленим вимогам, Замовником не оплачуються.  
 
 



9. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА  
ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ) 

9.1.Підрядник гарантує  якість виконаних робіт та змонтованих конструкцій, досягнення 
показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом 
гарантійних строків. 

9.2. Підрядник зобов’язується забезпечити гарантійні терміни експлуатації об’єкта, які 
встановлюються у відповідності до чинного законодавства України, у тому числі нормативними 
актами, чинними у галузі будівництва. 

9.3. Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх Робіт 
за цим Договором. В разі дострокового припинення Договору або в разі якщо за Договором 
будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з 
моменту такого дострокового припинення Договору або з моменту погодження сторонами 
зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором, відповідно. 

9.4. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у 
закінченому будівництвом об’єкті і змонтованих конструкціях він повідомляє про них 
Підрядника.  

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчений будівництвом об’єкт і 
змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), 
відповідальність за які несе Підрядник.  

9.5. Протягом гарантійного строку Замовник має право пред’являти Підряднику вимоги, 
пов’язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами (недоліками), виявленими у 
результатах Робіт. 

9.6. Всі дефекти, недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, Підрядник (його 
правонаступник) зобов’язаний усунути власними силами та за свій рахунок.  

9.7. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він 
зобов’язаний повідомити про це Підрядника і запросити його для складення дефектного акта, в 
якому фіксується дата виявлення недоліків, а також порядок і строки усунення виявлених 
недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не направить своїх повноважних представників для 
складення такого акта у визначений Замовником термін, це вважатиметься відмовою 
Підрядника взяти участь у складенні акта. В такому випадку Замовник має право скласти такий 
акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Підряднику. Складений таким чином 
акт буде вважатися беззаперечно прийнятим Підрядником.  

9.8. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку і у строки, 
визначені актом про їх усунення. У разі, якщо Підрядник не усуне виявлені недоліки (дефекти) 
до закінчення строків, встановлених у акті про їх усунення, Замовник може усунути їх своїми 
силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю 
компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, дефектів, та 
завдані збитки. 

9.9. Відшкодування видатків на усунення недоліків Замовником та/або третіми особами, а 
також відшкодування збитків здійснюється в наступному порядку: Замовник надає Підряднику 
рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні 
документи, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 
7 (семи) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів. 

9.10. Підрядник (його правонаступник) не відповідає за недоліки, що виникли внаслідок 
природного зносу або неправильної експлуатації результатів робіт.  

9.11. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) 
або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. 
Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, 
крім випадків, коли за результатами експертів буде встановлено відсутність порушень умов 
Договору Підрядником або причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими  
недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи 
покладаються на Сторону, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою 
сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах. 

9.12. У разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення він зобов’язаний 
повідомити свого правонаступника про існування зобов’язань Підрядника щодо усунення 
недоліків протягом гарантійного строку. 



9.13. Якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу або виділення, Підрядник повинен 
покласти на одного з правонаступників свої зобов’язання щодо усунення недоліків протягом 
гарантійного строку. У разі невиконання Підрядником цього зобов’язання Замовник має право 
вимоги до всіх правонаступників Підрядника. 

 
 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
10.1. Фронт робіт надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом. 

Організація виконання Робіт повинна відповідати проектній документації, склад і зміст якої 
визначається нормативними документами. 

10.2. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) майданчика (фронту 
робіт), можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання Робіт 
згідно з умовами Договору, до прийняття закінчених робіт Замовником. 

10.3. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про: 
- хід виконання Робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, 

заходи щодо усунення відхилення тощо);  
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;  
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;  
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних Робіт, матеріальних ресурсів;  
10.4. Підрядник повинен зберігати на майданчику один комплект проектної документації 

разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування. 
Підрядник веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання 

Договору. 
10.5. Підрядник зобов'язаний звільнити протягом 30-ти календарних днів фронт робіт 

після завершення робіт (очистити від сміття, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо 
Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може 
звільнити фронт робіт своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, 
пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником. 

10.6.Підрядник забезпечує виконання Робіт згідно з календарним графіком виконання 
робіт, узгодженим з Замовником. 

Підрядник зобов’язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках: 
- зміни плану фінансування; 
- якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 15-ти днів. 
Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо 

порушення строків виконання Робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить 
заходи з усунення відставання Робіт.   

 
 

11. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ  
ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

11.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні 
відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, 
проектній документації. 

11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю Робіт, установленим вимогам 
Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт. 

11.3. З метою контролю за відповідністю Робіт проектній документації Замовник 
забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання Робіт  шляхом 
укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним 
проектувальником).  

11.4. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може 
доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або 
спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі. 

11.5. Технічний нагляд і контроль за виконанням Робіт забезпечується шляхом: 
- проведення експертизи відповідності Робіт установленим вимогам, у тому числі із 

залученням незалежних експертів;  
- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності Робіт установленим 



вимогам;  
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, 

сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання Робіт;  
- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником 

вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює 
авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів. 

11.6. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням 
будівництва  Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів 
здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.  

11.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник 
приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення 
виконання Робіт.  

11.8. Сторона, яка відповідно до Договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів 
для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам 
зобов'язана негайно провести їх заміну.  

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають 
установленим вимогам, Замовником не оплачуються.  

11.9. Роботи, виконані з використанням матеріалів, виробів, конструкцій, машин та 
механізмів, інженерного обладнання, ціни на які не погоджені з Замовником, та не відповідають 
установленим вимогам, Замовником не оплачуються. 

 
 

12. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ 
СУБПІДРЯДНИКІВ ТА РОБОЧОЇ СИЛИ 

12.1.Підрядник може залучати до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників). Підрядник 
відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Підрядник, а 
перед субпідрядниками - як Замовник. 

12.2.Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або 
неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за 
невиконання зобов'язань субпідрядниками. 

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на об’єкті будівництва, створює 
умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань. 

Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з 
порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником. 

12.3. Підрядник погоджує із Замовником питання про залучення до виконання Робіт 
субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням 
свого рішення.  

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:  
- мати ліцензію (дозвіл) на виконання  відповідних Робіт;  
- мати ресурси (технічні, фінансові та інші), достатні для виконання Робіт;  
- мати досвід виконання аналогічних Робіт. 
Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за письмовим погодженням із 

Замовником. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі 
інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 30 календарних днів до початку виконання 
субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 10 календарних днів після одержання 
пропозиції Підрядника погодити або відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з 
обґрунтуванням причин такої відмови. Замовник залишає за собою право рекомендувати 
субпідрядну організацію, яка має відповідні кваліфікаційні вимоги та виконує роботи на 
об’єктах Замовника. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура 
субпідрядника вважається узгодженою. 

12.4. Для виконання Робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та 
відповідної кваліфікації. 

12.5. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема 
створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і 
норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а 
також проведення відповідного їх інструктажу. 



12.6. Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання 
Робіт з обґрунтуванням такої вимоги. 
 
 

13. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ 
13.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку встановленому чинним 

законодавством України (з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
13.04.2011 № 461). 

13.2. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється 
актом виконаних робіт. 

13.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі виконаних робіт недоліків, 
допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і 
повторно повідомити Замовника про готовність до передачі виконаних робіт. Якщо Підрядник 
не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому 
Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням 
третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням виявлених недоліків Замовником компенсуються 
Підрядником. 

13.4. Відшкодування підтверджених відповідними документами сум вартості витрат на 
усунення недоліків самим Замовником або третіми особами та сум збитків може здійснюватися 
шляхом утримання Замовником з сум, що належать Підряднику за належно виконані роботи, 
або, на вибір Замовника, в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму 
таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а 
Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 5 (п’яти) 
банківських днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів. 

 
 

14. РИЗИКИ 
14.1. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового 

знищення або пошкодження об’єкта будівництва. 
14.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва до його 

прийняття Замовником несе Підрядник. 
14.3. У разі випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва до передачі його 

Замовнику Підрядник зобов’язаний негайно власними силами та за власні кошти усунути 
пошкодження та протягом 5 (п’яти ) днів повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника 
Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового 
пошкодження об’єкта будівництва. За погодженням з Замовником Підрядник може залучати до 
усунення пошкодження об’єкта будівництва третіх осіб. 
  
 

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 
15.1  Підрядник вносить забезпечення виконання цього Договору у розмірі _ % від 

вартості (ціни) даного Договору та складає ____________________________________. 
15.2.  Підрядник зобов’язується особисто перерахувати грошові кошти, зазначені в пункті 

15.1 цього Договору, в повному обсязі на рахунок Замовника. 
15.3.  Підрядник втрачає право розпорядження грошовими коштами, які перебувають у 

забезпеченні, на час їх перебування на рахунку Замовника. 
15.4. Замовник, за письмовим звернення Підрядника, повертає забезпечення виконання 

Договору після належного виконання Підрядником цього Договору в повному обсязі та 
належним чином, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору 
про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про 
публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів 
з дня настання зазначених обставин. 

15.5.  Забезпечення Договору не повертається Замовником Підряднику у разі: 
15.5.1. Невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором повністю 

або частково, зокрема, але не виключно: за прострочення виконання робіт; за порушення умов 
зобов'язання щодо якості робіт.  



15.5.2. Дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Підрядник не 
виконує свої зобов’язання за цим Договором. 

15.5.3. Дострокового розірвання Підрядником цього Договору  
15.6. Право щодо неповернення Підряднику забезпечення, зазначеного в пункті 15.1 

Договору, виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання 
(неналежного виконання) Підрядником цього Договору. 

15.7. Факт невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх зобов’язань за 
Договором підтверджується документами, що свідчать про невиконання (неналежне виконання) 
Підрядником зобов’язань за даним Договором (односторонній акт про невиконання (неналежне 
виконання) складається не менше як трьома представниками Замовника і скріплюється їхніми 
підписами. Вказаний акт протягом двох робочих днів, починаючи від дати його складання, 
направляється Замовником Підряднику.  

15.8. Про неповернення забезпечення виконання Договору Замовник письмово повідомляє 
Підрядника. До повідомлення додаються документи, що підтверджують невиконання 
Підрядником своїх зобов’язань за Договором. 

15.9. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не 
повертаються), підлягають перерахуванню до міського бюджету, відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 
 
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ 

ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 
16.1. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських 

санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами та цим Договором. 
16.2. У разі, якщо Підрядником порушено господарське зобов'язання штрафні санкції 

застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи Договором, у таких розмірах:  
- за порушення умов зобов'язання щодо якості Робіт стягується штраф у розмірі 20% 

(двадцяти відсотків) вартості неякісних робіт;  
- за порушення строків виконання Робіт стягується пеня у розмірі подвійної облікової 

ставки НБУ, що діяла в період за який нараховується пеня, від вартості робіт з яких допущено 
прострочення виконання;  

-у випадку порушення Підрядником строків виправлення недоліків, зазначеного у 
відповідному акті про недоліки, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф 
в розмірі 3 (трьох) відсотків від вартості Робіт, виконаних з недоліками, та відшкодувати завдані 
Замовнику таким порушенням збитки у повній сумі понад штрафні санкції. 

16.3. Замовник не несе майнової відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне 
виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування  з місцевого бюджету або  
коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів, та зобов’язується 
оплатити виконані роботи протягом 10-ти (десяти) банківських  днів з моменту отримання 
відповідного фінансування. 

16.4. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за 
Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.  

16.5. У разі порушення зобов'язань за Договором можуть настати такі правові наслідки:  
 - припинення виконання зобов'язань за Договором внаслідок односторонньої відмови від 

нього, якщо це встановлено Договором або законом, чи розірвання Договору;  
 - зміна умов Договору;  
 - сплата неустойки;  
 - відшкодування збитків та моральної шкоди.  
16.6. За невиконання зобов'язань Договору розмір неустойки (штрафу, пені) підлягає 

стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.  
Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом 

переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.  
Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати 

професійних експертів (медіаторів). 
16.7. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, 

зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.  



16.8. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, 
права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до 
порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.  

Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не 
встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний 
задовольнити.  

У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, 
протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її 
задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з 
відповідним позовом до суду.  

16.9. Якщо роботи виконуються із залученням коштів (власні кошти; позичкові кошти; 
залучені кошти; державні кошти; безоплатні та благодійні кошти, тощо) відповідальність сторін 
за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів визначаються з 
дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.  

 
 

17. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
17.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, війна тощо). 

17.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з 
моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  

17.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим 
органом. 

17.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 
календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У 
разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.  

 
 

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ 
18.1. Зміна або розірвання Договору здійснюються з урахуванням положень цього 

Договору та з урахуванням вимог чинного законодавства України.  
18.2. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою 

будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною 
Договору. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї 
із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у 
встановленому порядку.  

18.3. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін. У 
разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду. 

18.4. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, 
повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. 

18.5. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або 
розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення. 

18.6. Замовник може відмовився від договору на підставі ст.849 ЦК, надіславши 
підряднику лист-вимогу про розірвання цього Договору підряду. 

18.7. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі 
прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації 
незавершеного будівництва; прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.  

18.8. Замовник може вимагати призупинення або розірвання Договору за наступними 
обставинами: 

- відсутність коштів для фінансування об’єкту; 
- з обставин непереборної сили, прорахунків в проекті, тощо; 



- істотного порушення Підрядником умов Договору; 
- банкрутство Підрядника; 
- Підрядник виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у 

визначений Замовником строк; 
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта 

відповідно до вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником. 
18.9. Сторона, яка прийняла рішення про внесення змін та доповнень до Договору, або 

його розірвання, надсилає свої письмові пропозиції другій стороні, яка протягом 20 робочих 
днів повинна прийняти їх або відхилити. У разі відхилення пропозиції однієї зі сторін, 
заінтересована сторона може звернутися до господарського суду з вимогою про внесення змін 
до Договору або його розірвання у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

18.10. У випадку прийняття погодженого рішення сторонами про розірвання Договору та 
припинення робіт складається двосторонній акт взаємних розрахунків і Замовник проводить 
оплату за фактично виконані роботи. У подальшому укладається додаткова угода про розірвання 
Договору, зобов’язання сторін за цим Договором припиняється. 

18.11. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва Замовник має 
прийняти та оплатити Підряднику роботи, належним чином виконані до моменту розірвання 
Договору. 

18.12. Усі документи і рахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні 
Договору подаються заінтересованою Стороною протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту 
прийняття рішення про розірвання Договору. 

18.13. Розірвання Договору можливе лише за згодою сторін. Одностороннє розірвання 
Договору не допускається, крім випадків, встановлених п. 18.6., 18.8 даного Договору. 

18.14. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або розірвання 
його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, 
заінтересована сторона може звернутися до суду. 

18.15. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається 
зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не 
встановлено рішенням суду. 
 
 

19. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
19.1.  Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до __________ року, але у будь-

якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань та умов Договору. 
Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
19.2. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох 

автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 
 
 

20. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
20.1. Усі слова по Договору використовуються  у їх звичайному значення або в 

спеціальному значенні, як вони визначені в нормативно-правових актах України. 
20.2. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі 

реквізитів та зобов’язується  своєчасно протягом 5 (п’яти ) календарних днів у письмовій формі 
повідомити іншу сторону про їх зміну, у разі неповідомлення сторона несе відповідальність за 
ризик настання пов’язаних з цим несприятливих умов. 

20.3. Суперечки та розбіжності, які виникають у процесі виконання Договору, Сторони 
вирішують шляхом переговорів. Якщо сторони не дійшли згоди шляхом переговорів-спірні 
питання вирішуються у судовому порядку. 

20.4. Усі додатки, доповнення, виправлення до Договору є його невід’ємною частиною та 
мають юридичну силу за умови, що вони виконані в письмовій формі й підписані належним 
чином уповноваженими на це представниками Сторін. 

20.5. Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або 
комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього 
Договору та зобов’язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам 



без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором. У разі порушення умов конфіденційності 
винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані збитки. 

20.6. Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах. 
20.7. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних умовах. 
 

 
21. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

 21.1. Договір має такі додатки, які є його невід’ємною частиною: 
Додаток № 1 - Протокол погодження договірної ціни; 
Додаток № 2 - Договірна ціна: 
Додаток № 3 - Локальні кошториси; 
Додаток № 4 - Підсумкова відомість ресурсів; 
Додаток № 5 - Розрахунок кошторисної заробітної плати (згідно листа Мінрегіонбуду від 

03.04.2017 №7/15-3463 з урахуванням змін) 
Додаток № 6 - Календарний графік виконання робіт; 
Додаток № 7 - Календарний план фінансування робіт. 

 
22. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ 

 
ЗАМОВНИК 

Комунальне підприємство  
«Інженерний центр» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) 
 
Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка,  
12а літ. Б.,  
ЄДРПОУ 33239981 
р/р __________________ в ГУ ДКСУ у м. Києві 
Код банку 820019 
Свідоцтво платника ПДВ № 200149590 
ІПН 332399826590 
тел.234-02-85, 234-02-50 
 
 
Директор 
 
_____________________ Терентьєв М.О. 
 

 
 

 
 
 
 

 



ДОДАТОК 4 
 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю 
Будівельних робіт по об’єкту: «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між 
парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» 

(Код ДК 021:2015 - 45221100-3 Будівництво мостів) 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 
    
На Влаштування під’їзної дороги та монтажних майданчиків  (Опора 1. Володимирська гірка) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Влаштування та розбирання під’їзної дороги       
1 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 

із піску 
100м3 0,77   

2 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 1,386   

3 Плити опорні 2П 30-15-30 залізобетонні шт 56   

4 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 1,386   

5 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш-год 1214,4   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2 
    
На Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по Володимирському узвозу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Строительные работы       
1 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 

зібраних в заводських умовах, /поблизу дiючих кабелiв/ 
колодязь 2   

2 Колодязь електротехнічний КБ-1 шт 2   

3 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 2   

4 Люк для єлектротехнічного колодязя типу КБ-1 шт 2   

5 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 

км 0,04   

6 Труби гофровані Д=76 мм м 40   
  Розділ. Монтажные работы       
7 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 

маса 1 м до 2 кг 
100 м 0,6   

8 Муфта кінцева для кабеля із паперовою ізоляцією 
напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 

шт 2   

9 Монтаж ограничителя перенапряжения шт 6   

10 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах з круглої сталі діаметром 8 мм 

100 м 0,1   

11 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 
мм2 

100 м 0,1   

12 Труба п/ а по опорі, діаметр до 76 мм 100 м 0,1   
  Розділ. Демонтажные работы       

13 Монтаж самонесущего провода (Демонтаж) 100 м 0,4   
  Розділ. Материалы, не учтённые нормами       



14 Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВВГ 1000м 0,06   

15 Муфты концевые 4КВТП-ВВ-2550 компл 2   

16 Ограничитель перенапряжения SE30.166 шт 6   

17 Зажим ПС-2-1 шт 8   

18 Зажим соединительный SL9.21 шт 6   

19 Дистаційний бандаж SО 79.6 шт 6   

20 Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SL 2.11 шт 6   

21 Паста для обробки електричних з"эднань Суперконт шт 1   
 

22 Хомут для кріплення труби до опори 100шт 0,06   

 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №3 
    
На Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по Володимирському узвозу (Додаток 1) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Установлення залiзобетонних опор контактної мережi 

масою до 3,5 т з бурiнням котлованiв пiд монолiтнi 
фундаменти у грунтах 1 групи, глибина бурiння 2 м 
(Демонтаж) 

опора 1   

2 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой (Демонтаж) 

м3 2,54   

3 Установлення опор опора 1   

4 Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів 
під опори 

100опор 0,01   

5 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], 
крупність заповнювача більше 40 мм, марка за 
морозостійкістю 100 

м3 0,84   

6 Вартість металевих опор оцинкованих ОВОГ 60/191/4 шт 1   

7 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 
10 кг 

т 0,02   

8 Арматура фундамента для опори оцинкована 
комплектна 

шт 1   

9 Вартість кронштейна дворожкового для опори 
оцинкованого OC S1/1.5/15 V180 

шт 1   

10 Перевезення будівельного сміття до 30 км т 9   

11 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,09   

12 Опор по аналогу: 13 шт                                                         
Вартість одиниці по аналогу:  205661/13=15820,08 грн  
Трудовитрати:  2888/13=222,15 тис. люд.год                      
Заробітна плата:  117273/17=9021грн  Експлуатація 
машин:  (26583-7106)/13=1498,23грн  Матеріали:  15820, 
08-9021-1498,23=5300,85грн 

шт 1   

13 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 
зібраних в заводських умовах, /поблизу дiючих кабелiв/ 

колодязь 7   

14 Колодязь електротехнічний КБ-1 шт 7   

15 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 7   

16 Люк для єлектротехнічного колодязя типу КБ-1 шт 7   

17 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 

км 0,25   

18 Труби гофровані Д=76 мм м 250   
  Розділ. Монтажные работы       

 

19 Блок керування шафного виконання або розподільний 
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і 
ширина до 600х600 мм 

шт 1   

20 Установлення опор рекламних щитів опора 3   

21 Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів 
під опори 

100опор 0,03   



22 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], 
крупність заповнювача більше 40 мм, марка за 
морозостійкістю 100 

м3 3,06   

23 Арматура фундамента для опори оцинкована 
комплектна 

шт 3   

24 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

100 м 3   

25 Монтаж світильників шт 2   

26 Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на 
конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1   

27 Муфта кінцева для кабеля напругою до 1 кВ, переріз 
однієї жили до 35 мм2 

шт 12   

  Розділ. Демонтажные работы       
28 Блок керування шафного виконання або розподiльний 

пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i 
ширина до 600х600 мм (Демонтаж) 

шт 1   

29 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т 
(Демонтаж) 

опора 3   

30 Улаштування залiзобетонних монолiтних фундаментiв 
пiд опори (Демонтаж) 

100опор 0,03   

  Розділ. Материалы, не учтённые нормами       
31 Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВВГ 1000м 0,25   

32 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 
АВВГ 

1000м 0,05   

33 Муфты концевые 4КВТП-ВВ-2550 компл 12   

34 Паста для обробки електричних з"эднань Суперконт шт 1   

35 Світильник світлодіодний NANO-LED шт 2   

36 Щиток в опорі з 2-ма автоматичними вимикачами ЩОУО 
("Елекон") 

шт 3   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №4 
    
На Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в районі  Володимирської гірки 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 

полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 
км 0,04   

2 Труби з поліетилену гнучка, , діаметр 75 мм TLP-75C 10м 4   

3 Демонтаж стальних опор з бетонним фундаментом 
вагою до 1 т /установлення або виймання двох опор на 
об'єктi/ 

опоpа 2   

4 Перевезення опори довжиною від 3 до 6,6 м 
автотягачами на вiдстань 5 км 

т 1   

5 Установлення світильників /при виконаннi робiт в 
охороннiй зонi дiючих ВЛ/ 

шт 2   

6 Установлення світильників (Демонтаж) /при виконаннi 
робiт в охороннiй зонi дiючих ВЛ/ 

шт 2   

7 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т опора 2   

8 Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів 
під опори 

100опор 0,02   

9 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], 
крупність заповнювача більше 40 мм, марка за 
морозостійкістю 100 

м3 3,4   

10 Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 
20 кг 

т 0,04   

11 Арматура фундамента для опори оцинкована 
комплектна 

шт 9   

12 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, колодязь 2   



зібраних в заводських умовах, тип колодязя КБ-1 
/поблизу дiючих кабелiв/ 

13 Колодязь КБ-1 шт 2   

14 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 2   

15 Люк для єлектротехнічного колодязя типу КБ-1 шт 2   
  Розділ. Монтажные работы       

16 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,5   

17 Закладення кінцеве з термоусадочними 
поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою 
ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 
мм2 

шт 4   

18 Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на 
конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 2   

  Розділ. Демонтажные работы       
 

19 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 
зібраних в заводських умовах, тип колодязя КБ-1 
/поблизу дiючих кабелiв/ (Демонтаж) 

колодязь 2   

20 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг (Демонтаж) 

100 м 0,5   

21 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 
(Демонтаж) 

км 0,04   

22 Перевезення будівельного сміття до 30 км т 0,66   

23 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,0066   

  Розділ. Материалы, не учтённые нормами       
24 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 

АВВГ 
1000м 0,02   

25 Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВВГ 1000м 0,04   

26 Муфты концевые 4Квтп-ВВ-70150 компл 4   

27 Щиток в опорі з автоматичними вимикачами ЩОУО 
("Елекон") 

шт 2   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №5 
    
На Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по Володимирському узвозу  (додаток2) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Демонтаж стальних опор контактної мережі з бетонним 

фундаментом вагою до 3,5 т 
опоpа 1   

2 Улаштування монолiтних бетонних фундаментiв, 
заглиблених на рiзних вiдмiтках з опорою (Демонтаж) 

м3 2,54   

3 Опор по аналогу: 13 шт                                                         
Вартість одиниці по аналогу:  205661/13=15820,08 грн  
Трудовитрати:  2888/13=222,15 тис. люд.год                      
Заробітна плата:  117273/17=9021грн  Експлуатація 
машин:  (26583-7106)/13=1498,23грн  Матеріали:  15820, 
08-9021-1498,23=5300,85грн 

шт 1   

4 Установлення стальних опор контактної мережі масою 
до 3,5 т 

опора 1   

5 Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів 
під опори 

100опор 0,01   

6 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 
10 кг 

т 0,02   

7 Перевезення будівельного сміття до 30 км т 9   

8 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 100 т 0,09   



самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 
9 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 

полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 
км 0,1   

10 Труби гофровані Д=76 мм м 100   
  Розділ. Монтажні роботи       

11 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

100 м 1,5   

12 Установлення свiтильникiв з лампами розжарювання 
(Демонтаж) 

шт 2   

13 Установлення свiтильникiв з лампами розжарювання 
/при виконаннi робiт в охороннiй зонi дiючих ВЛ/ 

шт 2   

14 Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на 
конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1   

  Розділ. Матеріали не внаховані цінником       
15 Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВВГ 1000м 0,1   

16 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.25мм2 
АВВГ 

1000м 0,05   

17 Cветильник ОPALO шт 2   

18 Лампа натрієва ДНаТ-100 10шт 0,2   

19 Щиток в опорі з 2-ма автоматичними вимикачами ЩОУО 
("Елекон") 

шт 1   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №6 
    
На Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по з'їзду з Володимирського узвозу (Додаток 3) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Установлення опор (Демонтаж) опора 1   

2 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой (Демонтаж) 

м3 2,54   

3 Установлення опор опора 1   

4 Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів 
під опори 

100опор 0,01   

5 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], 
крупність заповнювача більше 40 мм, марка за 
морозостійкістю 100 

м3 0,84   

6 Вартість металевих опор оцинкованих ОВОГ 60/191/4 шт 1   

7 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 
10 кг 

т 0,02   

8 Арматура фундамента для опори оцинкована 
комплектна 

шт 1   

9 Опор по аналогу: 13 шт                                                         
Вартість одиниці по аналогу:  205661/13=15820,08 грн  
Трудовитрати:  2888/13=222,15 тис. люд.год                      
Заробітна плата:  117273/17=9021грн  Експлуатація 
машин:  (26583-7106)/13=1498,23грн  Матеріали:  15820, 
08-9021-1498,23=5300,85грн 

шт 1   

10 Вартість кронштейна дворожкового для опори 
оцинкованого OC S1/1.5/15 V180 

шт 1   

11 Перевезення будівельного сміття до 30 км т 9   

12 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,09   

13 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 
зібраних в заводських умовах, /поблизу дiючих кабелiв/ 

колодязь 3   

14 Колодязь електротехнічний КБ-1 шт 3   

15 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 3   

16 Люк для єлектротехнічного колодязя типу КБ-1 шт 3   



17 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 

км 0,15   

18 Труби гофровані Д=76 мм м 100   

19 Труби гофровані Д=50 мм м 5   
  Розділ. Монтажные работы       

20 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

100 м 1,2   

 

21 Монтаж світильників шт 1   

22 Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на 
конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1   

23 Муфта кінцева для кабеля напругою до 1 кВ, переріз 
однієї жили до 35 мм2 

шт 4   

  Розділ. Материалы, не учтённые нормами       
24 Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВВГ 1000м 0,1   

25 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 
АВВГ 

1000м 0,02   

26 Муфты концевые 4КВТП-ВВ-2550 компл 4   

27 Паста для обробки електричних з"эднань Суперконт шт 1   

28 Світильник світлодіодний NANO-LED шт 1   

29 Лампа натрієва ДНаТ-100 10шт 0,1   

30 Щиток в опорі з 2-ма автоматичними вимикачами ЩОУО 
("Елекон") 

шт 1   

 
 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №7 
    
На Підключення випуску від водостоку моста 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Підключення випуску від водостоку моста       
1 Укладання футляру з поліетиленових труб з 

гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 500 мм 
1000м 0,02   

2 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 500х29,7 мм 

м 20,2   

3 Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним 
випробуванням, діаметр труб 300 мм 

1000м 0,02   

4 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 
20, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 6 мм 

м 20,08   

5 Протягування у футляр ПП труб діаметром 300 мм 100м 0,2   

6 Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих 
труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм 

100 м 0,2   

7 Труби з поліетилену з гладким внутрішнім шаром і 
гофрованим зовнішнім шаром типу ПП тип В-Р- 
UD/SN8/DN/ID300/338.4/343/6000 ДСТУ Б В 2,5-32-2007 

м 20   

8 Кільця поліетиленові ущільнювальні діаметром 315мм шт 7   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №8 
    
На Перекладання існуючої дощової каналізації діаметром 300 мм 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 



  Розділ. Розбирання та поновлення а/б поктриття 
проїжджої частини       

1 Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ 100 м3 0,3575   

2 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100 м3 0,78   

3 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 1,99875   

4 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 75,075   

5 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 124,8   

6 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 
із піску 

100м3 0,65   

7 Улаштування нижнього шару двошарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см 

1000м2 0,325   

8 За зміни товщини на кожний 1 см додавати до норм 27- 
13-1 - 27-13-3 до товщ. 16 см 

1000м2 0,325   

9 Улаштування верхнього шару двошарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см 

1000м2 0,325   

10 За зміни товщини на кожний 1 см виключати з норм 27- 
13-1 - 27-13-3 до товщ. 8 см 

1000м2 -0,325   

11 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, 
за ширини укладання 7 м 

1000 м2 0,325   

12 За зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати до норм 27- 
26-1 - 27-26-4 до товщ. 6 см 

1000 м2 -0,325   

13 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 

т 45,1425   

14 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,0975   

15 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за 
ширини укладання 7 м 

1000 м2 0,325   

16 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 

т 39,52   

17 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,0975   
  Розділ. Землянi роботи       

 

18 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтів 1 

1000м3 0,226   

19 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група грунтів 1 

100м3 0,1   

20 Розробка грунту вручну з кріпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтів 1 

100м3 0,16   

21 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 3 м без 
кріплень з укосами, група грунтів 1 

100м3 0,71   

22 Кріплення інвентарними щитами стінок траншей 
шириною до 2 м у грунтах нестійких і мокрих 

100м2 1,02   

23 Улаштування бетонного валика навколо котловану 100м3 0,078   

24 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,323   

25 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 532,95   

26 Робота на відвалі, група грунтів 1 1000м3 0,323   

27 Пісок природний, рядовий м3 319   

28 Зворотнє засипання екскаватором "пряма лопата" 
ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3 піском 

1000м3 0,191   

29 Ущільнення піску пневматичними трамбівками 100м3 1,91   

30 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском 100м3 1,28   
  Розділ. Перекладка існуючої дощової каналізації       

31 Установлення люка (Демонтаж) шт 1   

32 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних 
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грунтах 
(Демонтаж) 

10м3 0,25   



33 Укладання чавунних напірних труб із забиванням 
розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, 
діаметр 300 мм (Демонтаж) 

1000м 0,04   

34 Укладання футляру з двошарових гофрованих труб 
"КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм 

100 м 0,4   

35 Труби з поліпропилену з гладким внутрішнім шаром і 
гофрованим зовнішнім шаром типу В-Р- 
UD/SN8/ID500/566.6/574/5900 ДСТУ БВ 2.5-32:2007 для 
будівництва каналізаційних мереж, діаметр 500 мм 

м 40   

36 Кільця поліетиленові ущільнювальні діаметром 500мм шт 13   

37 Протягування у футляр ПП труб діаметром 300 мм 100м 0,4   

38 Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих 
труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм 

100 м 0,4   

39 Труби з поліетилену з гладким внутрішнім шаром і 
гофрованим зовнішнім шаром типу ПП тип В-Р- 
UD/SN8/DN/ID300/338.4/343/6000 ДСТУ Б В 2,5-32-2007 

м 40   

40 Кільця поліетиленові ущільнювальні діаметром 315мм шт 13   

41 Заповнення простору між тунелем і трубопроводом 
бетоном 

100м3 0,07   

42 Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої 
мережі в сухих грунтах 

шт 1   

43 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,252   

44 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 25,2   

  Розділ. Влаштування оглядових колодязів       

  Розділ. З/б вироби для круглих колодязiв водопроводу 
та каналiзацiї, серiя 3.900.1-14 вип. 1 (од. вимiру шт.)       

45 Улаштування круглих збірних залізобетонних 
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих 
грунтах 3 шт 

10м3 0,282   

46 Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 1   

47 Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 2   
 

48 Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 1   

49 Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 1   

50 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 1   

51 Люк чавунний для колодязiв важкий шт 1   

52 Скоби ходові кг 6,56   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №9 
    
На Перекладання існуючого випуску дощової каналізації діаметром 150 мм 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Земляні роботи       
1 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 3 м без 

кріплень з укосами, група грунтів 1 
100м3 9,99   

2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
грунтів 1 

100м3 9,91   

3 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,008   

4 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т маш-год 3,45   

5 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 13,2   

6 Робота на відвалі, група грунтів 1 1000м3 0,008   



  Розділ. Перекладка існуючого випуску дощової 
каналізації       

7 Установлення люка (Демонтаж) шт 1   

8 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних 
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грунтах 
(Демонтаж) 

10м3 0,25   

9 Укладання чавунних напірних труб із забиванням 
розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, 
діаметр 300 мм (Демонтаж) 

1000м 0,05   

10 Укладання футляру з поліетиленових труб з 
гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 315 мм 

1000м 0,02   

11 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 315х18,7 мм 

м 20,2   

12 Протягування у футляр ПЕ труб діаметром 150 мм 100м 0,2   

13 Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з 
гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм 

1000м 0,065   

14 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм 

м 65,65   

15 Заповнення простору між тунелем і трубопроводом 
бетоном 

100м3 0,04   

16 Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої 
мережі в мокрих грунтах 

шт 2   

17 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,72   

18 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 72   

  Розділ. Влаштування оглядових колодязів       
 

  Розділ. З/б вироби для круглих колодязiв водопроводу 
та каналiзацiї, серiя 3.900.1-14 вип. 1 (од. вимiру шт.)       

19 Улаштування круглих збірних залізобетонних 
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих 
грунтах 4 шт 

10м3 0,376   

20 Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 1   

21 Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 2   

22 Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 1   

23 Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 1   

24 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 1   

25 Люк чавунний для колодязiв важкий шт 1   

26 Скоби ходові кг 6,56   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №10 
    
На Демонтаж існуючого трубопроводу біля  сходів 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Землянi роботи       
1 Розробка грунту вручну в котловані глибиною до 2,5 м 

без кріплень з укосами, група грунтів 1 
100м3 2,9   

2 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,017   

3 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т маш-год 8,05   

4 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 28,05   

5 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
грунтів 1 

100м3 3,07   



  Розділ. Демонтаж існуючого водопроводу       
6 Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним 

випробуванням, дiаметр труб 400 мм (Демонтаж) 
1000м 0,0375   

7 Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра 
діаметром 800 мм 

1 футляр 2   

8 Установлення люка (Демонтаж) шт 2   

9 Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних 
дiаметром 400 мм (Демонтаж) 

шт 1   

10 Установлення чавунних фасонних частин дiаметром 
250-450 мм (Демонтаж) /демонтажна вставка д=400 мм/ 

т 0,128   

11 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону 
у сухих грунтах (Демонтаж) діаметр 1,5 м; Н до 3,5 м 

10м3 0,0728   

12 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,16016   

13 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 16,016   

  Розділ. Повернення матеріалів       
14 Люк чавунний для колодязiв легкий 

(зворотнi матерiали) 
шт 2   

15 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,34325   

  Примітка: кількість та вартість повернення уточнюється 
на місці двостороннім актом       

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №11 
    
На Перекладння поливального водопроводу біля опори 1 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Землянi роботи       
1 Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] 
м3, група грунтів 1 

1000м3 0,148   

2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група 
грунтів 1 

1000м3 0,138   

  Розділ. Демонтаж існуючого водопроводу       
3 Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним 

випробуванням, діаметр труб 25 мм (Демонтаж) 
1000м 0,068   

4 Установлення люка (Демонтаж) шт 1   

5 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону 
у сухих грунтах (Демонтаж) діаметр 1,0 м; Н до 2,0 м 

10м3 0,078   

6 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,01716   

7 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 1,716   

  Розділ. Перекладка водопроводу       
8 Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з 

гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 32 мм 
1000м 0,0565   

9 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 32х2 мм 

м 57,065   

10 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 
мм 

10 шт 0,4   

11 Відвід під кутом 90 град ПЕ 32 мм шт 2   

12 Вентилі, діаметр 25 мм шт 2   

13 Установлення поліетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

10 шт 0,2   

14 Трійник ПЕ прямий, діаметр 32 мм шт 2   



15 Муфта насувна, діаметр 32 мм шт 7   

16 Промивання без дезинфекції трубопроводів діаметром 
32 мм 

1000м 0,0565   

  Розділ. З/б вироби для круглих колодязiв водопроводу 
та каналiзацiї, серiя 3.900.1-14 вип. 1 (од. вимiру шт.)       

17 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону 
у сухих грунтах 

10м3 0,16   

18 Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 зі 
скобами 

шт 4   

 

19 Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 2   

20 Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 2   

21 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 4   

22 Люк чавунний для колодязiв легкий шт 2   

23 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону 

100м2 0,11304   

  Розділ. Повернення матеріалів       
24 Брухт металевий 

(зворотнi матерiали) 
т 1,1016   

  Примітка: кількість та вартість повернення уточнюється 
на місці двостороннім актом       

 
 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №12 
    
На Перекладання існуючого дренажу діаметром 150 мм після проведення будівельних робіт 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Землянi роботи       
1 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 3 м без 

кріплень з укосами, група грунтів 1 
100м3 4,12   

2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
грунтів 1 

100м3 4,12   

  Розділ. Відновлення існуючого дренажу після 
проведення будівельних робіт       

3 Укладання водопровiдних чавунних напiрних труб iз 
забиванням розтрубiв гумовими ущiльнювальними 
манжетами, дiаметр 150 мм (Демонтаж) 

1000м 0,05   

4 Улаштування бетонної основи під дренажну трубу С8/10 10м3 2   

5 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 20,4   

6 Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих 
труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм 

100 м 0,5   

7 Кільця ущільнюючі для труб д=160мм шт 16   

8 Труби дренажні з пропилом, діаметром 160мм м 50   

9 Обгортка труби діаметром 160 мм геотекстилем TYPAR 
SF-49 

100м2 0,5   

10 Геотекстиль TYPAR SF-49 м2 58,5   

11 Відсипання щебеневих призм для трубчастого дренажу 100м3 0,15   

12 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 5-20 мм, марка М800 

м3 15,75   

13 Обгортка щебеневої призми геотестилем TYPAR SF-49 100м2 1,82   

14 Геотекстиль TYPAR SF-49 м2 212,94   

15 Відсипання піщаних призм для трубчастого дренажу 100м3 0,54   

16 Пісок природний, рядовий м3 56,7   



17 Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої 
мережі в мокрих грунтах 

шт 2   

18 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,072   

19 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 7,2   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №13 
    
На Знесення зелених насаджень 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Печерський район       
  Розділ. Володимирський узвіз ,4       
1 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 

твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см 

м3 2,049   

2 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 до 30 см 

м3 1,58   

3 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 до 40 см 

м3 5,64   

4 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у грунтах 
природного залягання кущорізами на тракторі 
потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,0105263   

5 Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у грунтах 
природного залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,010526   

6 Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого 
чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 
20 м 

га 0,010526   

7 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня до 30 см 

шт 12   

8 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см 

шт 5   

9 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,1779093   

10 Перевезення будівельного сміття до 5 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 2,7   

11 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 15,1   

  

Розділ. Парк культури  і відпочинку  Хрещатий, 
відповідно до  Програми розвитку  зеленої зоним. Києва, 

затверженої рішенням Київради від 19.07.2005року 
№806/3381 

      

12 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см 

м3 0,3   

 

13 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 до 30 см 

м3 2,06   

14 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 до 40 см 

м3 1,37   

15 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 до 60 см 

м3 3,57   



16 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у грунтах 
природного залягання кущорізами на тракторі 
потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,0245614   

17 Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у грунтах 
природного залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,024561   

18 Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого 
чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 
20 м 

га 0,024561   

19 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня до 30 см 

шт 13   

20 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см 

шт 2   

21 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,15281   

22 Перевезення будівельного сміття до 5 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 2,1243   

23 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 13,1567   

  Розділ. Подільський  район       

  

Розділ. Схили  біля пам’ятного знаку Магдебурзько 
Права (парк  культури  і відпочинку  Хрещатий, 

відповідно до  Програми розвитку  зеленої зоним. Києва, 
затверженої рішенням Київради від 19.07.2005року 

      

24 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см 

м3 2,929   

25 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 до 30 см 

м3 2,37   

26 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 до 40 см 

м3 3,87   

27 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 до 50 см 

м3 4,72   

28 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 до 60 см 

м3 13,83   

29 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 до 70 см 

м3 4,14   

30 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня до 30 см 

шт 24   

31 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см 

шт 13   

32 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,328   

33 Перевезення будівельного сміття до 5 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 9,3   

34 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 23,5   

  Розділ. Шевченківський район       
 

  

Розділ. Парк відпочинку  Володимирська  гірка, 
відповідно до  до Програми розвитку  зеленої зоним. 

Києва, затверженої рішенням Київради від 
19.07.2005року 

      

35 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см 

м3 4,877   

36 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 до 30 см 

м3 2,424   

37 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 

м3 3,2   



автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 до 40 см 
38 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у грунтах 

природного залягання кущорізами на тракторі 
потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,0052632   

39 Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у грунтах 
природного залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,005263   

40 Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого 
чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 
20 м 

га 0,005263   

41 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня до 30 см 

шт 27   

42 Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, 
в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см 

шт 6   

43 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,2683597   

44 Перевезення будівельного сміття до 5 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 3,1   

45 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 23,8   

  Розділ. Повернення матеріалів       
46 Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з тополя 

(зворотнi матерiали) 
м3 17,698   

47 Земля рослинна 
(зворотнi матерiали) 

м3 70   

  Кількість та вартість  повернених матеріалів 
уточнюється на місці 2-х стороннім актом       

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №14 
    
На Перекладання кабелів зв'язку ПАТ Укртелеком 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Монтажні роботи       
1 Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 

1 кг 
км 0,24   

2 Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих 
парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої 

100 пар 0,04   

3 Прослуховування і вимірювання перехідних затухань на 
парних кабелях, ємкість кабеля 100х2 

кабель 1   

4 Муфта пряма у колодязі на кабелі із пластмасовою або 
вінілітовою оболонкою, ємкість кабеля 10х2 

шт 4   

5 Заміна нумерації кабелів у колодязях шт 4   

6 Установлення напрямних стовпчиків пластикових 10стовп. 0,2   
  Розділ. матеріали не враховані цінником       
7 Кабелі далекого зв'язку з кордельно-паперовою 

ізоляцією у свинцевій оболонці, однорідні, із зірковими 
четвірками, з пластмасовою стрічкою, броньовані 
сталевими стрічками, із зовнішнім покривом, марка 
ТЗБл, діаметр жили 1,2 мм, число четвірок 12 

1000м 0,12   

8 Кабель кількістю пар та діаметром жили 100.0,5мм ТБ 1000м 0,12   

9 Муфти кабельна Raychem XAGA -1000N 75/15-400 компл 4   

10 Кільця нумераційні 100шт 0,04   

11 Стовпчики із пластмаси шт 2   

 
 
 



ДЕФЕКТНИЙ АКТ №15 
    
На Переключення кабелів зв'язку ПАТ Укртелеком 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Новий розділ       
1 Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих 

парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої 
100 пар 0,04   

2 Прослуховування і вимірювання перехідних затухань на 
парних кабелях, ємкість кабеля 100х2 

кабель 1   

3 Муфта пряма у колодязі на кабелі із пластмасовою або 
вінілітовою оболонкою, ємкість кабеля 10х2 

шт 4   

4 Муфта пряма у колодязi на кабелi iз пластмасовою або 
вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть кабеля 10х2 (Демонтаж) 

шт 4   

  Розділ. матеріали не враховані цінником       
5 Муфти кабельна Raychem XAGA -1000N 75/15-400 компл 4   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №16 
    
На Дорожні та земляні роботи (опора 1. Володимирська гірка) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Зрізування та відновлення газону (з підсипкою 
рослинної землі 50%)       

1 Зрізування грунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група грунтів 1 

1000м3 0,085   

2 Підготовлення грунту механізованим способом для 
влаштування партерного і звичайного газону з 
внесенням рослинної землі шаром 15 см 

100м2 3,56   

3 На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі 
додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 

100м2 3,56   

4 Земля рослинна м3 53   

5 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних 
вручну 

100м2 3,56   

  Розділ. Огорожа       
6 Улаштування металевої бар'єрної огоржі під час 

забивання стояків в асфальтобетонне покриття, при 
відстані між стояками 2 м (Демонтаж) 

100 м 0,22   

7 Улаштування металевої бар'єрної огорожі при забиванні 
стояків в асфальтобетонне покриття, при відстані між 
стояками: 2 м 

100 м 0,08   

  Розділ. Тротуар       
8 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 

використанням готової піщано-цементної суміші 
площадок та тротуарів шириною понад 2 м (Демонтаж) 

1000 м2 0,07   

9 Розбирання покриттів та основ бруківки з брукового 
каменю 

100 м3 0,049   

10 Розбирання бортових каменів на бетонній основі 100 м 0,5   

11 Установлення природних бортових каменів на бетонну 
основу 

100 м 0,36   

  Розділ. Земляні роботи       
12 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 1000м3 1,029   



самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтів 1 

13 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 1 [Доробка вручну, 
зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в 
котлованах i траншеях, розроблених механiзованим 
способом] 

100м3 0,35   

 

14 Доробка грунту вручну з підйомом краном , група грунтів 
1 

100м3 0,35   

15 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група грунтів 1 

100м3 1,18   

16 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 1,182   

17 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 706,2   

18 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 1244,1   

19 Робота на відвалі, група грунтів 1 1000м3 0,754   

20 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,428   

21 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 706,2   

22 Зворотнє засипання грунту екскаватором "пряма 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 
1 

1000м3 0,428   

23 Пісок природний, рядовий м3 583   

24 Зворотнє засипання грунту екскаватором "пряма 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 
1 

1000м3 0,583   

25 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 10,11   

26 Улаштування бетонного валика навколо котловану 100м3 0,087   
  Розділ. Повернення матеріалів       

27 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон 
В30 [М400] [МРЗ200] 
(зворотнi матерiали) 

м2 70   

28 Камінь колотий для брукування 
(зворотнi матерiали) 

м3 4,9   

29 Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП 
(зворотнi матерiали) 

м 14   

  Примітка: Кількість та вартість матеріалів уточнюється 
на місці двостороннім актом       

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №17 
    
На Дорожні та земляні роботи (Проміжна опора 2.) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Дорожні роботи, благоустрій       
1 Розбирання бутової підпірної стінки (Демонтаж) м3 4   

2 Облицювання стін гранітними плитами чистотесаними 
товщиною 100 мм при кількості плит в 1 м2 до 2 
(Демонтаж) 

100 м2 0,005   

3 Мурування стін із бутового каменю без облицювання 
при висоті поверху до 4 м 

м3 4   

4 Камінь бутовий М400-600 м3 0,824   



5 Облицювання стін гранітними плитами чистотесаними 
товщиною 100 мм при кількості плит в 1 м2 до 2 

100 м2 0,069   

  Розділ. Земляні роботи       
6 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтів 1 

1000м3 0,174   

7 Розробка грунту в котлованах глибиною понад 3 м 
вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група 
грунтів 1 

100м3 2,48   

8 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 1 [Доробка вручну, 
зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в 
котлованах i траншеях, розроблених механiзованим 
способом] 

100м3 0,13   

9 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,435   

10 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 221,1   

11 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 496,65   

12 Робота на відвалі, група грунтів 1 1000м3 0,301   

13 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,134   

14 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 221,1   

15 Зворотнє засипання грунту екскаватором "пряма 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 
1 

1000м3 0,108   

 

16 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 1,08   

17 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
грунтів 1 

100м3 0,26   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №18 
    
На Дорожні роботи (Проміжна опора 3.) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Зрізування та відновлення газону (з підсипкою 
рослинної землі 50%)       

1 Зрізування рослинного грунту з вивантаженням у бадді з 
підйомом краном , група грунтів 1 

100м3 0,24   

2 Підготовлення грунту вручну для влаштування 
партерного і звичайного газону з внесенням рослинної 
землі шаром 15 см 

100м2 1,59   

3 На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі 
додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 

100м2 1,59   

4 Земля рослинна м3 24   

5 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних 
вручну 

100м2 1,59   

6 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 63 т маш-год 16,1   
  Розділ. Земляні роботи       
7 Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових 

паль масою 1 м понад 70 кг на глибину до 15 м 
т 42,13   

8 Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і 
Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, 

т 9,2686   



марка 16ХГ 
9 Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м понад 

70 кг, довжиною до 15 м з грунту групи 1 
т 42,13   

10 Розробка грунту в траншеях і котлованах глибиною 
понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності 
кріплень, група грунтів 1 

100м3 1,49   

11 Доробка грунту в вручну з підйомом краном , група 
грунтів 1 

100м3 0,05   

12 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,154   

13 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 128,7   

14 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 125,4   

15 Робота на відвалі, група грунтів 1 1000м3 0,076   

16 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,078   

17 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 128,7   

 

18 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
грунтів 1 

100м3 0,78   

19 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 50 т маш-год 105,8   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №19 
    
На Дорожні та земляні роботи (Опора 4 біля арки ) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Огорожа       
1 Розбирання гранітної підпірної стінки (Демонтаж) м3 6,4   

2 Улаштування гранітноої огорожі м3 2   
  Розділ. Розбирання та відновлення тротуару       
3 Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ 100 м3 0,108   

4 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,2268   

5 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 18,48   

6 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100 м3 0,324   

7 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,04512   

8 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 51,84   

  Розділ. Земляні роботи       
9 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтів 1 

1000м3 0,011   

10 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 1 [Доробка вручну, 
зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в 
котлованах i траншеях, розроблених механiзованим 
способом] 

100м3 0,45   

11 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група грунтів 1 

100м3 1,04   

12 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 1,212   



13 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 962,445   

14 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 1037,355   

15 Робота на відвалі, група грунтів 1 1000м3 0,6287   

16 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 

1000м3 0,5833   

17 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 962,445   

 

18 Зворотнє засипання грунту екскаватором "пряма 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 
1 

1000м3 0,5833   

19 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 5,833   

20 Пісок природний, рядовий м3 628,7   

21 Зворотнє засипання грунту екскаватором "пряма 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 
1 

1000м3 0,6287   

22 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 6,287   

23 Улаштування бетонного валика навколо котловану 100м3 0,087   
  Розділ. Кріплення котловану з боку сходів       

24 Бурiння свердловин дiаметром 500 мм обертальним 
[роторним] способом у грунтах i породах групи 1 [при 
глибинi свердловини до 20 м] 

м 165   

25 Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ шт 0,2145   

26 Труби бурильнi iз сталi групи мiцностi Д з висадженими 
усередину кiнцями з правою та лiвою рiзьбою без муфт, 
зовнiшнiй дiаметр 168 мм, товщина стiнки 10 мм 

м 0,6765   

27 Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових 
паль масою 1 м до 70 кг на глибину до 15 м 

т 10,97   

28 Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні 
"Б", із гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст0, N 45-60 

т 2,4134   

29 Засипання між свердловиною і двотавром піском /при 
вiдкритому способi робiт/ 

100м3 0,32   

30 Кріплення стальної шпунтової огорожі котлованів під 
опори мостів 

т 0,61   

31 Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні 
"Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст0, N 26-40 

т 0,1342   

32 Улаштування закидки з дошок товщиною 5 см для 
укрiплення котлованiв (з обіговістю) 

100м2 0,59   

33 Розбирання закидки з дошок м3 2,95   

34 Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, 
довжиною до 10 м з грунту групи 1 

т 10,97   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №20 
    
На Будівництво мостового переходу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Берегові опори 1та4       
  Розділ. Палі  (Н=30м-13шт Н=10м-4шт)       
1 Улаштування залізобетонних буронабивних паль 

діаметром 1200 мм в нестійких, водонасичених ґрунтах 
універсальною буровою установкою Bauer BG-40, група 
ґрунту I-II 

1 м3 488,2   



2 Шнек шт 0,9   

3 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 615,132   

4 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 1220 мм, товщина стiнки 14 мм 

м 43   

5 Втулки різьбові компл. 34,6622   

6 Пробки різьбові конусні компл. 34,6622   

7 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

т 2,81   

8 Виготовлення арматурних каркасів колон на 
будівельному майданчику з установленням в 
конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 
18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг 

т 77,56   

9 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 20-22 мм 

т 1,3188   

10 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 32-40 мм 

т 64,6212   

11 В'язальний дріт 100кг 7,6   

12 Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, 
оцинкованi посиленi, дiаметр умовного проходу 50 мм, 
товщина стiнки 4,5 мм 

м 648,42   

13 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі 
марки Ст3сп 

т 6,75   

14 Навантаження вибуреного грунту екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 
м3. 

100 т 8,184   

15 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 818,4   

  Розділ. Насадка, шкафна стінка,відкрилки, напливи, 
ростверки       

16 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,056   

17 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 5,712   

 

18 Улаштування стінок,відкрилків,ростверку монолітних 
залізобетонних 

м3 186,9   

19 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 38,6   

20 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], 
F300 W6 

м3 194,376   

21 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
10 мм 

т 2,02   

22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм 

т 29,24   

23 В'язальний дріт 100кг 3,1   

24 Прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, 
сталь марки С245 

т 0,08   

  Розділ. Підферменні площадки       
25 Улаштування з монолітного залізобетону підферменних 

площадок і прокладних рядів на суші 
100м3 0,03   

26 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм F300 W8 

м3 3,12   

27 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 0,48   

28 В'язальний дріт 100кг 0,05   
  Розділ. Антикорозійне покриття опори       

29 Захист бетонних поверхонь елементів транспортних 
споруд від корозії антикорозійними матеріалами 

10 м2 24,34   

30 Антикорозійне покриття WelesGard для залізобетонних 
конструкцій мостів 

літр 126,3246   

  Розділ. Проміжні опори 2 та 3       
  Розділ. Палі (Н=20,3м-11шт)       

31 Улаштування залізобетонних буронабивних паль 
діаметром 1200 мм в нестійких, водонасичених ґрунтах 
універсальною буровою установкою Bauer BG-40, група 
ґрунту I-II 

1 м3 334,5   



32 Шнек шт 7,6695   

33 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 421,47   

34 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 1220 мм, товщина стiнки 14 мм 

м 22,33   

35 Втулки різьбові компл. 23,7495   

36 Пробки різьбові конусні компл. 23,7495   

37 Виготовлення арматурних каркасів колон на 
будівельному майданчику з установленням в 
конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 
18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг 

т 53,55   

38 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

т 1,87   

39 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 20-22 мм 

т 0,8826   

40 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 32-40 мм 

т 43,2474   

41 В'язальний дріт 100кг 5   

42 Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, 
оцинкованi посиленi, дiаметр умовного проходу 50 мм, 
товщина стiнки 4,5 мм 

м 429,02   

43 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі 
марки Ст3сп 

т 4,33   

44 Навантаження вибуреного грунту екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 
м3. 

100 т 5,7255   

45 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 572,55   

  Розділ. Ростверки       
 

46 Улаштування щебеневих подушок під фундаменти 100м3 0,302   

47 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 41,978   

48 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,06   

49 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 6,12   

50 Улаштування монолiтних фундаментiв (ростверк) 100м3 1,68   

51 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], 
F300 W6 

м3 171,36   

52 Установлення арматурних сіток в монолітних 
фундаментах 

т 23,25   

53 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
10 мм 

т 2,02   

54 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм 

т 16,8   

55 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм 

т 4,22   

56 В'язальний дріт 100кг 2,1   

57 Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою 
двошарова 

100м2 1,886   

  Розділ. Стойки       
58 Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні 

бетону на суші без облицювання 
100м3 2,293   

59 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм F300 W6 

м3 233,886   

60 Установлення арматурних сіток в монолітних 
фундаментах 

т 61,79   

61 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

т 1,19   

62 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм 

т 59,99   

63 В'язальний дріт 100кг 6,1   

64 Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою 
двошарова 

100м2 0,312   

  Розділ. Підферменні площадки       
65 Улаштування з монолітного залізобетону підферменних 100м3 0,007   



площадок і прокладних рядів на суші 
66 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 

крупність заповнювача більше 10 до 20 мм F300 W8 
м3 0,728   

67 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 0,11   

68 В'язальний дріт 100кг 0,01   
  Розділ. Антикорозійне покриття       

69 Захист бетонних поверхонь елементів транспортних 
споруд від корозії антикорозійними матеріалами 

10 м2 59,1   

70 Антикорозійне покриття WelesGard для залізобетонних 
конструкцій мостів 

літр 306,729   

  Розділ. Проміжні опори 2 та 3       
  Розділ. Палі (Н=20,3м-11шт)       

71 Улаштування залізобетонних буронабивних паль 
діаметром 1200 мм в нестійких, водонасичених ґрунтах 
універсальною буровою установкою Bauer BG-40, група 
ґрунту I-II 

1 м3 334,5   

72 Шнек шт 7,6695   

73 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 421,47   

74 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 1220 мм, товщина стiнки 14 мм 

м 22,33   

75 Втулки різьбові компл. 23,7495   

76 Пробки різьбові конусні компл. 23,7495   
 

77 Виготовлення арматурних каркасів колон на 
будівельному майданчику з установленням в 
конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 
18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг 

т 53,55   

78 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

т 1,87   

79 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 20-22 мм 

т 0,8826   

80 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 32-40 мм 

т 43,2474   

81 В'язальний дріт 100кг 5   

82 Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, 
оцинкованi посиленi, дiаметр умовного проходу 50 мм, 
товщина стiнки 4,5 мм 

м 429,02   

83 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі 
марки Ст3сп 

т 4,33   

84 Навантаження вибуреного грунту екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 
м3. 

100 т 5,7255   

85 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 572,55   

  Розділ. Ростверки       
86 Улаштування щебеневих подушок під фундаменти 100м3 0,302   

87 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 41,978   

88 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,06   

89 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 6,12   

90 Улаштування монолiтних фундаментiв (ростверк) 100м3 1,68   

91 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], 
F300 W6 

м3 171,36   

92 Установлення арматурних сіток в монолітних 
фундаментах 

т 23,25   

93 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
10 мм 

т 2,02   

94 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм 

т 16,8   

95 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм 

т 4,22   

96 В'язальний дріт 100кг 2,1   

97 Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою 100м2 1,886   



двошарова 
  Розділ. Стойки       

98 Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні 
бетону на суші без облицювання 

100м3 2,293   

99 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм F300 W6 

м3 233,886   

100 Установлення арматурних сіток в монолітних 
фундаментах 

т 61,79   

101 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

т 1,19   

102 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм 

т 59,99   

103 В'язальний дріт 100кг 6,1   

104 Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою 
двошарова 

100м2 0,312   

  Розділ. Підферменні площадки       
105 Улаштування з монолітного залізобетону підферменних 

площадок і прокладних рядів на суші 
100м3 0,007   

106 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм F300 W8 

м3 0,728   

 

107 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 0,11   

108 В'язальний дріт 100кг 0,01   
  Розділ. Антикорозійне покриття       

109 Захист бетонних поверхонь елементів транспортних 
споруд від корозії антикорозійними матеріалами 

10 м2 59,1   

110 Антикорозійне покриття WelesGard для залізобетонних 
конструкцій мостів 

літр 306,729   

  Розділ. Спряження на опорі 1 та 4       
  Розділ. Перехідна плита       

111 Укладання перехідної плити 100м3 1,129   

112 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 117,416   

113 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
10 мм 

т 1,67   

114 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм 

т 24,28   

115 В'язальний дріт 100кг 2,6   
  Розділ. Лежень перехідної плити       

116 Укладання лежня 100м3 0,152   

117 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], 
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 15,808   

118 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

т 0,08   

119 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм 

т 1,96   

120 В'язальний дріт 100кг 0,2   
  Розділ. Гідроізоляція       

121 Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою 
двошарова 

100м2 3,319   

122 Улаштування щебеневого підготовлення під перехідні 
плити 

100м3 0,945   

123 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше 

м3 131,355   

124 Влаштування гідроізоляції наплавної без промивання та 
просушування обезпиленої поверхні проїзної частини на 
мостах та шляхопроводах 

10 м2 5,73   

125 Гидроизоляция " Техноеласт Міст С" м2 130,644   
  Розділ. Елементи водовідводу та перил       

126 Монтаж сталевої гільзи т 0,8   

127 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 530 мм, товщина стiнки 10 мм 

м 6,25   

128 Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з 
гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 500 мм 

1000м 0,019   

129 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 м 19,19   



SDR-17,6(1,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 500х28,3 мм 
130 Ставлення метизів 100шт 0,64   

131 Метизи з нержавіючої сталі М12 шт 64   

132 Підливка опорної частини з SikaGrout 314 100м3 0,00015   

133 Розчин SikaGrout 314 кг 34,5   
  Розділ. Основні металоконструкції       

134 Монтаж сталевих балок мосту т 489,7   

135 Складання стальних прогонових конструкції т 75   

136 Підняття стальних прогонових конструкцій довжиною до 
88 м 

м 24   

137 Металоконструкції прогонової будови т 489,7   

138 Встановлення анкерних болтів т 0,72   

139 Високоміцні вироби М22 т 0,72   
  Розділ. Антикорозійне покриття металоконструкцій мосту       

140 Фарбування покриття (зовнішнє 3 шари) товщ.240мкм 100 м2 40,81   
 

141 Антикорозійне покриття WelesGard для т.240мкм літр 2358,818   

142 Фарбування покриття (внутрішнє 2 шари) товщ.200мкм 100 м2 39,28   

143 Антикорозійне покриття WelesGard для т.200мкм літр 1826,52   

144 Фарбування покриття (площа ,що обернена до бетону 1 
шар) товщ.40мкм 

100 м2 10,09   

145 Антикорозійне покриття WelesGard для т.40мкм літр 93,837   
  Розділ. Плита проїзду       
  Розділ. Збірні плити       

146 Укладання збірних залізобетонних плит 100м3 0,415   

147 Збірні залізобетонні плити 330х50 мм м3 41,5   

148 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, 
діаметр 5 мм 

т 0,1   

149 Герметик т 0,307375   
  Розділ. Монолітний залізобетон       

150 Укладання монолітної плити проїзду 100м3 2,01   

151 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм W12 

м3 209,04   

152 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
6 мм 

т 1,0807   

153 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм 

т 47,2377   

154 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, 
діаметр 5 мм 

т 0,5151   

  Розділ. Захист       
155 Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій 

мостів 
100м2 7,72   

156 Антикорозійне покриття WelesGard для залізобетонних 
конструкцій мостів 

літр 400,668   

  Розділ. Опорні частини       
  Розділ. Сферичні -сегментні       

157 Установлення стальних опорних частин шт 4   

158 Нерухома сферична сегментна опорна частина типу KF, 
(Pier 2) під навантаження 1300т 

шт 2   

159 Нерухома сферична сегментна опорна частина типу KF, 
(Pier 3) під навантаження 1300т 

шт 2   

160 Всестороннє-рухома опора KGa, під навантаження 580т 
т.100мм 

шт 2   

  Розділ. Еластомірні       
161 Установлення опорних частин прогонових будівель з 

полімерних матеріалів, гуми і фторопласту 
шт 4   

162 Опорна частина РОЧ 400х400х78 2 шт 4   
  Розділ. Кріплення опорних частин       

163 Кріплення опорних частин т 1,73   

164 Опорні клинові плити з листового прокату т.60мм т 1,73   

165 Метизи оцинковані М22 шт 24   

166 Анкер М36 з гайками та контргайками шт 8   

167 Комплект прижиму опорної частини (пружина стакан 
фторопласт) 

шт 8   

168 Покриття металевих поверхонь компаундом 100м2 1,1245   

169 Клейовий компаунд на основі епоксидної смоли т 0,007797   



170 Підливка опорної частини з SikaGrout 314 100м3 0,00081   

171 Розчин SikaGrout 314 кг 186,3   
  Розділ. Канати та елементи їх кріплення       

172 Монтаж каната т 2   

173 Звитий замковий канат Bridon-Be kaert, діаметром 55 мм 10м 8   

174 Встановлення анкерів шт 12   

175 Гвиделковий анкер для кріплення канатів Bridon-Bekaert, шт 8   

176 Анкерний болт д=64мм з гайками і шайбами Bridon- 
Bekaert, 

шт 4   

177 Лита проушина для кріплення канату Bridon-Bekaert, шт 4   
 

  Розділ. Модульні деформаційні шви       
178 Улаштування деформаційного шва 100м шва 0,314   

179 Двох модульний герметичний шов "Maurer" типу DS 160 пм 31,4   
  Розділ. Динамічні гасителі       

180 Улаштування динамічного гасителя т 1,155   

181 Динамічні гасителі "Maurer" шт 3   
  Розділ. Мостове полотно на прогоновій будові       
  Розділ. Очищення поверхні плити       

182 Піскоструменеве очищення поверхні 1 м2 1658   
  Розділ. Гідроізоляція плити під покриттям       

183 Грунтування бетонних поверхонь 100м2 16,58   

184 Грунт зчеплення ZED S94 Metal Primer т 0,4145   

185 Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій 
мостів 

100м2 16,58   

186 Гідроізоляція Eliminator RTB т 5,3056   
  Розділ. Покриття проїзної частини       

187 Улаштування шару зчеплення 10 м2 147,5   

188 Шар зчеплення Bond Coat №3 т 0,36875   

189 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

100м2 14,75   

190 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або 
виключати до/з норми 27-22-1 

100м2 14,75   

191 Гусасфальт т 140,42   

192 Полімерні модифікатори DS-AD1 т 0,885   

193 Розсипання кам'яного матеріалу вручну при нормі 
розподілення матеріалу 0,2 м3 

100 м2 14,75   

194 Пісок декоративний із природного каменю, фракція 2,5-5 
мм 

т 3,835   

  Розділ. Видові вікна в плиті прогонової будівлі       
195 Монтаж видових вікон 100м2 0,74   

196 Видові вікна зі скла в рамі з нержавіючої сталі м2 74   
  Розділ. Поздовжній дренаж       

197 Прокладання коробів металевих 100м 2,009   

198 Коробчатий профіль з нержавіючої сталі м 202,909   
  Розділ. Перильна огорожа       

199 Влаштування оцинкованого перильного огородження на 
транспортних спорудах з кріпленням на болтах 

100 м,п. 4,569   

200 Скління перильної огорожі 100м2 4,569   

201 Перильна огорожа з нержавіючої сталі зі склом м 456,9   

202 Підливка опорної частини з SikaGrout 314 100м3 0,00096   

203 Розчин SikaGrout 314 кг 220,8   
  Розділ. Карниз       

204 Улаштування декоративно-захисного карнизу 100м 4,569   

205 Декоративно-захисний карниз з нержавіючого сталевого 
листа 4мм 

м2 456,9   

  Розділ. Водовідвід       
206 Монтаж конструкцій з листової сталі т 17,72   

207 Металоконструкції водовідводу з листової сталі т 17,72   

208 Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним 
випробуванням, дiаметр труб 350 мм на висотi понад 5 м 

1000м 0,2061   

209 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 
20, зовнiшнiй дiаметр 377 мм, товщина стiнки 8 мм 
оцинковані та пофарбовані 

м 206,1   

210 Монтаж вертикальних труб водовідводу т 0,632   



211 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 
20, зовнiшнiй дiаметр 168 мм, товщина стiнки 8 мм 

м 20   

212 Фарбування покриття (внутрішнє 2 шари) товщ.200мкм 100 м2 26,41   

213 Антикорозійне покриття WelesGard для т.200мкм літр 1228,065   

214 Установлення воронок зливних діаметром 150 мм шт 20   
 

215 Воронки зі сталі 35Л оцинковані шт 20   

216 Кришки воронок з гуми шт 20   

217 Гумові манжети та прокладки маслобензиностійкі 10шт 2   
  Розділ. Влаштування пілону огородження       

218 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0012   

219 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 0,1224   

220 Улаштування залізобетонних пілонів 100м3 0,0112   

221 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 1,1368   

222 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

т 0,0286224   

223 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм 

т 0,012168   

224 Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою 
двошарова 

100м2 0,02   

225 Облицювання плитами гранітними полірованими 
товщиною 40 мм чотиригранних колон при кількості плит 
в 1 м2 до 3 

100 м2 0,14   

226 Плити облицьовувальні з червоного граніту, товщина 30 
мм 

м2 14   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №21 
    
На Електропостачання приладів відеоспостереження 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 

зібраних в заводських умовах, /поблизу дiючих кабелiв/ 
колодязь 3   

2 Колодязь електротехнічний КБ-1 шт 3   

3 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 3   

4 Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації 
легкого типу Л 

шт 3   

5 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 

км 0,45   

6 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, 
зовнішній діаметр 32 мм 

10м 45   

7 Коробка відгалуджувальна шт 5   
  Розділ. Монтажные работы       
8 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 

маса 1 м до 2 кг 
100 м 0,009   

  Розділ. Матеріали не враховані цінником       
9 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 

ВВГ нг 
1000м 0,45   

10 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.6мм2 
ВВГ нг 

1000м 0,45   

11 Коробка відгалуджувальна ІР65, розм 100х100х50 мм шт 5   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №22 



    
На Монтаж зовнішнього контуру заземлення та блискавкозахист  мостового переходу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Землянi роботи       
1 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

крiплень з укосами, група грунтiв 1[Доробка вручну, 
зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в 
котлованах i траншеях, розроблених механiзованим 
способом] 

100м3 0,144   

2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
грунтів 1 

100м3 0,144   

  Розділ. Монтажні роботи (Блискавкозахист)       
3 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах з круглої сталі діаметром 10 мм 
100 м 1   

4 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 

100 м 0,8   

5 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 

т 0,0616   

  Розділ. Матерiали не врахованi нормами (Заземлення)       
6 Сталь штабова 30х4 мм 1000м 0,08   

7 Комплект глибинних заземлювачів WTG-5 комплект 8   

8 Комплект глибинних заземлювачів WTG-10B комплект 4   

9 Дріт сталевий оцинкований д=10мм 1000м 0,1   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №23 
    
На (ВОЛЗ Северна "КП Інформатика"-Шафа Доступу Мостового пішохідно-велосипедного переходу) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Монтажні роботи       
1 Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 

1 кг 
км 0,75   

2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 
1 м до 1 кг 

100 м 0,05   

3 Провід перший одножильний або багатожильний у 
загальному обплетенні у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 

100 м 0,5   

4 Монтаж кінцевого оптичного обладнання ODF-012 SC, с 
адаптерами та касетами 

станцiя 2   

5 Монтаж кабелю ОК-12 в кінцевому оптичному обладнанні кабель 2   

6 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 
глибина до 900х600х500 мм 

шт 1   

7 Установлення блока живлення шт 1   

8 Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП (0,03) шт 1   

9 Провідник заземлюючий до шафи 100 м 0,15   
  Розділ. Монтажні роботи (ОК12)       

10 Вимірювання оптичних параметрів волоконного 
оптичного кабелю рефлектометром на кабельному 
майданчику з однієї сторони, кількість волокон 12 

барабан 2   

11 Вимірювання оптичних параметрів волоконного 
оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, 
кількість волокон 12 

буд.довж 2   



12 Вимірювання оптичних параметрів волоконного 
оптичного кабелю оптичними тестерами у двох 
напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, 
кількість волокон 12 

ділянка 2   

13 Вимірювання оптичних параметрів волоконного 
оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на 
змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон 12 

ділянка 2   

14 Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного 
кабелю, кількість волокон 12 

муфта 1   

15 Монтаж кінцевого пристрою (оптичного кроса) 
волоконного оптичного кабелю, кількість волокон 12 

пристрій 2   

  Розділ. Матеріали не враховані ціннком       
16 Гофрорукав ПВХнг , діаметр 25 мм 10м 5   

17 Гільза з'єднувальна SMOUV1120-02 100шт 0,24   

18 Пігтейл 0,9 мм шт 24   

19 Комплект маркувальний волокон оптичний шт 24   

20 Пачкорд 1,5м с коннектором SC/UPC/1 шт 24   

21 Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з 
мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 
4 мм2 

1000м 0,015   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №24 
    
На Локальний кошторис на придбання устаткування (ВОЛЗ Северна "КП Інформатика"-Шафа Доступу 
Мостового пішохідно-велосипедного переходу) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Шафа телекомунікаційна 19" навісна шт 1   

2 Вартість кінцевого оптичного обладнання ODF-012SC, с 
адаптерами та касетами 

компл 2   

3 Блок живлення 24в-48 шт 1   

4 маршрутизатор класс 1.3 WAN/LAN SFP до 12 портов шт 1   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №25 
    
На Прокладання телефонної каналізації 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Дорожні роботи       
1 Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ 100 м3 0,026   

2 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100 м3 0,078   

3 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,187   

4 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 18,7   

5 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 
шару 12 см 

100м2 0,65   

6 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

100м2 0,65   

7 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або 100м2 0,65   



виключати до/з норми 27-22-1 
  Розділ. Землянi роботи       
8 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 1 [при розробцi траншей] 

1000м3 0,023   

9 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 1 [Доробка вручну, 
зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в 
котлованах i траншеях, розроблених механiзованим 
способом] 

100м3 0,01   

10 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група 
грунтів 2 

1000м3 0,023   

11 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 0,23   

  Розділ. Будівельні роботи       
12 Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих 

труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм 
100 м 0,8   

13 Кільця ущільнюючі для труб КОРСИС д=63мм шт 14   

14 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 
зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній 
частині, тип колодязя ККС-1 /поблизу дiючих кабелiв/ 

колодязь 2   

15 Колодязь ККС-1 шт 2   

16 Люк каналізаційний Л з запірним пристроєм шт 2   

17 Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм 100м3 0,0004   

18 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 2   

19 Улаштування оглядового пристрою /поблизу дiючих 
кабелiв/ 

вставка 2   

20 Колодець 360 260 255 ДКС 025002 шт 2   

21 Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 

100шт 0,04   

22 Закладення бетоном в залізобетонних стінах і 
перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 

м3 0,008   

23 Герметизуючий пристрій зайнятого каналу сальник 8   

24 Улаштування вводу труб у колодязi /поблизу дiючих 
кабелiв/ 

10шт 0,7   

 
 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №26 
    
На Відеоспостереження мостового пішохідно-велосипедного переходу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Монтажні роботи       
1 Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням 

накладними скобами, дiаметр до 25 мм  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 0,2   

2 Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням 
накладними скобами, дiаметр до 50 мм  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 3,75   

3 Провiд перший одножильний або багатожильний у 
загальному обплетеннi у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 3,95   

4 Монтаж кронштейна на опорі під TV камеру  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

шт 10   

5 Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т шт 10   

6 Монтаж комутатора шт 4   



7 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і 
глибина до 600х600х350 мм 

шт 4   

8 Блок керування шафного виконання або розподільний 
пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і 
ширина до 700х850 мм 

шт 1   

9 Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкістю до 20 
жил 

шт 4   

10 Монтаж блока живлення шт 4   

11 Монтаж кінцевого оптичного обладнання ODF-008 SC, с 
адаптерами та касетами 

станцiя 1   

12 Хомут на опорi  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

шт 14   

13 Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій 
або алюмінієвій оболонці 

коробка 4   

14 Установлення відеорегестратора шт 1   

15 Монтаж відеорегестратора шт 1   

16 Блок живлення шт 2   

17 Автоматизоване робоче місце шт 1   
  Розділ. Матеріали не враховані цінником       

18 Кабель LSZN 2E-9/125 1000м 0,5   

19 Кабелі контрольні з мідними жилами, марка КВПЕП, 
(F/UTP) 

1000м 0,02   

20 Гофрорукав ПВХнг , діаметр 25 мм 10м 37,5   

21 Бокс оптичних підключень з лотком 2ОК шт 4   
 

22 Блок живлення 220в/12в/1а шт 4   

23 Хомут Д=76 мм 1000шт 0,014   

24 Коробка підключення прохідна IP 66 80х80х40 шт 4   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №27 
    
На Локальний кошторис на придбання устаткування Відеоспостереження мостового пішохідно- 
велосипедного переходу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 TV камера вулична, купольна IP Tecsar Lead IPD-L- 

2M30V-SDSF 
компл 4   

2 TV камера вулична, купольна IP Tecsar Lead IPD-L- 
2M50V-SDSF6 

компл 6   

3 Шафа підключення IP 66 300х300х200 шт 4   

4 Комутатор 2хSFP/2Ethernet, 2х100 Base-T(PoE) шт 2   

5 Комутатор 2хSFP/2Ethernet, 3х100 Base-T(PoE) шт 2   

6 Шафа доступа IP66, напольна 380х600х210 шт 1   

7 Відеорегестратор мережевий HDD ІР компл 1   

8 Жорсткий диск HDD 4 Тб шт 2   

9 Монітор жидкокристалічний 25" шт 1   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №28 
    
На Дорожня розмітка (постійне положення) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 



  Розділ. Дорожня розмітка       
1 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.1 

товщиною 3 мм та шириною 10 см на покриття 
автомобільної дороги двокомпонентним холодним 
пластиком за допомогою пластомаркіра 
маркірувального ручного "Wуssbrоd AG" фірми 
ТRІLAСОLОR колір білий 

1 км 0,42   

2 Скляні кульки імпортні т 0,04368   

3 Холодний пластик SIGNODUR STRUKTURAL (білий 
колір) 

кг 264,6   

4 Каталізатор " PERKADOX" кг 1,45   

5 Замазка силікатна кг 0,3   

6 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.5 
товщиною 3 мм та шириною 10 см на покриття 
автомобільної дороги двокомпонентним холодним 
пластиком за допомогою пластомаркіра 
маркірувального ручного "Wуssbrоd AG" фірми ВІLADUR 
колір білий 

1 км 0,21   

7 Скляні кульки імпортні т 0,021   

8 Холодний пластик SIGNODUR STRUKTURAL (білий 
колір) 

кг 33,075   

9 Каталізатор " PERKADOX" кг 0,72   

10 Замазка силікатна кг 0,063   

11 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою 
вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 – 1.13, 1.14.4 - 1.23 
(тип лінії1.29 - символ "велосипед") 

10 м2 15,7   

 
 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №29 
    
На Організація дорожнього руху (постійне положення) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Монтажні роботи       
1 Установлення однобічних дорожніх знаків на одному 

стояку при копанні ям механізовано 
1 знак 2   

  Розділ. Матеріали не враховані цінником       
2 Знак дорожний круглий Д=700 шт 2   

3 Колонка д/з 2 типу шт 2   

4 Стакани для д/з шт 4   

5 Болти для кріплення грубої точності з гайками та 
шайбами БЧК-350 

шт 8   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №30 
    
На Благоустрій території 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Влаштування доріжки у парку "Володимирська 
гірка" (тип 1) - 276,3 м2       

1 Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см 100м2 2,763   



2 За зміни товщини на кожен 1 см виключати з норми 27- 
17-3 до товщ. 10 см 

100м2 -2,763   

3 Улаштування підстилаючих бетонних шарів В7,5 м3 27,63   

4 Улаштування покриття із клінкерної цегли з 
використанням готової піщано-цементної суміші, 
шириною понад 2 м 

1000 м2 0,2763   

5 Суміш цементо-піщана складу 1:8 м3 17,586   

6 Клінкерна цегла м2 279,063   

  Розділ. Майданчик перед переходом у парк "Хрещатий" 
(тип 2) - 239 м2       

7 Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см 100м2 2,39   

8 За зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27- 
17-3 до товщ. 20 см 

100м2 2,39   

9 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, 
за ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,239   

10 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати з норм 27- 
26-1 - 27-26-4 до товщ. 6 см 

1000 м2 -0,239   

11 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2 

т 33,1971   

12 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,0717   

13 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за 
ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,239   

14 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати норм 27-27- 
1 - 27-27-4 до товщ. 4 см 

1000 м2 -0,239   

15 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 

т 23,2786   

16 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,0717   
  Розділ. Доріжка (тип 2) - 748 м2       

17 Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см 100м2 7,48   

18 За зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27- 
17-3 до товщ. 20 см 

100м2 7,48   

 

19 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, 
за ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,748   

20 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати з норм 27- 
26-1 - 27-26-4 до товщ. 6 см 

1000 м2 -0,748   

21 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2 

т 103,8972   

22 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,2244   

23 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за 
ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,748   

24 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати норм 27-27- 
1 - 27-27-4 до товщ. 4 см 

1000 м2 -0,748   

25 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 

т 72,8552   

26 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,2244   
  Розділ. Майданчик (тип 2)- 426 м2       

27 Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см 100м2 4,26   

28 За зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27- 
17-3 до товщ. 20 см 

100м2 4,26   

29 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, 
за ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,426   

30 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати з норм 27- 
26-1 - 27-26-4 до товщ. 6 см 

1000 м2 -0,426   

31 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2 

т 59,1714   

32 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,1278   



33 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за 
ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,426   

34 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати норм 27-27- 
1 - 27-27-4 до товщ. 4 см 

1000 м2 -0,426   

35 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 

т 41,4924   

36 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,1278   
  Розділ. Тротуар (тип 2) - 246 м2       

37 Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см 100м2 2,46   

38 За зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27- 
17-3 до товщ. 20 см 

100м2 19,68   

39 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, 
за ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,246   

40 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати з норм 27- 
26-1 - 27-26-4 до товщ. 6 см 

1000 м2 -0,246   

41 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2 

т 34,1694   

42 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,0738   

43 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за 
ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,246   

44 За зміни товщини на кожні 0,5 см виключати норм 27-27- 
1 - 27-27-4 до товщ. 4 см 

1000 м2 -0,246   

45 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 

т 23,9604   

 

46 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,0738   

 
ДЕФЕКТНИЙ АКТ №31 

    
На Відновлення гранітних сходів 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Демонтаж та відновлення гранітних сходів із 
збереженням існуючих гранітних елементів.       

1 Демонтаж гранітних плит східців (Демонтаж) 100 м2 1,94   

2 Розбирання бетонних фундаментів м3 19,4   

3 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,4656   

4 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 46,56   

5 Улаштування підстилаючих бетонних шарів м3 19,4   

6 Облицювання східців гранітними плитами /влаштування 
раніше демонтованих плит/ 

100 м2 1,94   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №32 
    
На Зовнішнє освітлення піходів до мостового переходу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 



  Розділ. Будівельні роботи       
1 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т опора 11   

2 Сталева опора оцинкована h=5 м шт 11   

3 Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 
20 кг [при проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд 
поверхнi землi вiд 16 до 35 м] 

т 0,22   

4 Арматура фундамента для опори H= 5м оцинкована 
комплектна 

шт 11   

5 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 
зібраних в заводських умовах /поблизу дiючих кабелiв/ 

колодязь 15   

6 Колодязь електротехнічний КБ-1 шт 15   

7 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 15   

8 Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації 
легкого типу Л 

шт 15   

9 Опор по аналогу: 13 шт                                                         
Вартість одиниці по аналогу:  205661/13=15820,08 грн  
Трудовитрати:  2888/13=222,15 тис. люд.год                      
Заробітна плата:  117273/17=9021грн  Експлуатація 
машин:  (26583-7106)/13=1498,23грн  Матеріали:  15820, 
08-9021-1498,23=5300,85грн 

шт 11   

  Розділ. Монтажні роботи       
10 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 

полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 
км 0,45   

11 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, 
зовнішній діаметр 50 мм 

10м 45   

12 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 1 кг 

100 м 4,5   

13 Установлення свiтильникiв з лампами розжарювання 
/при виконаннi робiт в охороннiй зонi дiючих ВЛ/ 

шт 11   

  Розділ. Матеріали не враховані цінником       
14 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 

ВВГ нг нд 
1000м 0,1   

15 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.10мм2 
ВВГнг нд 

1000м 0,35   

16 Паста для обробки електричних з"эднань Суперконт шт 1   
 

17 Світильник світлодіодний YOA L150P шт 11   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №33 
    
На Зовнішнє освітлення піходів до мостового переходу (додаток 1) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т опора 8   

2 Сталева опора оцинкована h=5 м шт 8   

3 Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 
20 кг [при проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд 
поверхнi землi вiд 16 до 35 м] 

т 0,16   

4 Арматура фундамента для опори H= 5м оцинкована 
комплектна 

шт 8   

5 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 
зібраних в заводських умовах /поблизу дiючих кабелiв/ 

колодязь 10   

6 Колодязь електротехнічний КБ-1 шт 10   

7 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 10   

8 Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації 
легкого типу Л 

шт 10   

9 Опор по аналогу: 13 шт                                                         шт 8   



Вартість одиниці по аналогу:  205661/13=15820,08 грн  
Трудовитрати:  2888/13=222,15 тис. люд.год                      
Заробітна плата:  117273/17=9021грн  Експлуатація 
машин:  (26583-7106)/13=1498,23грн  Матеріали:  15820, 
08-9021-1498,23=5300,85грн 

  Розділ. Монтажні роботи       
10 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 

полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 
км 0,2   

11 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, 
зовнішній діаметр 50 мм 

10м 20   

12 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 1 кг 

100 м 2,5   

13 Установлення свiтильникiв з лампами розжарювання 
/при виконаннi робiт в охороннiй зонi дiючих ВЛ/ 

шт 8   

  Розділ. Матеріали не враховані цінником       
14 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 

ВВГ нг нд 
1000м 0,05   

15 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.10мм2 
ВВГнг нд 

1000м 0,2   

16 Паста для обробки електричних з"эднань Суперконт шт 1   
 

17 Світильник світлодіодний YOA L150P шт 8   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №34 
    
На Зовнішнє освітлення  мостового переходу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т опора 4   

2 Сталева опора оцинкована h=5 м шт 4   

3 Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 
20 кг [при проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд 
поверхнi землi вiд 16 до 35 м] 

т 0,08   

4 Арматура фундамента для опори H= 5м оцинкована 
комплектна 

шт 4   

5 Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, 
зібраних в заводських умовах /поблизу дiючих кабелiв/ 

колодязь 5   

6 Колодязь електротехнічний КБ-1 шт 5   

7 Установлення люка на пiшохiднiй частинi /поблизу 
дiючих кабелiв/ 

шт 5   

8 Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації 
легкого типу Л 

шт 5   

9 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 0,2   

  Розділ. Монтажні роботи       
10 Блок керування шафного виконання або розподільний 

пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і 
ширина до 1700х1100 мм 

шт 3   

11 Конструкції металеві т 0,15   

12 Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 
основі 

шт 1   

13 Шафа навісна, висота, ширина і глибина до 
600х600х350 мм  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

шт 30   

14 Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм шт 30   

15 Профiль перфорований монтажний довжиною 2 м  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 5   

16 Стрічка світодіодна  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 5   



17 Блок живлення , розмір до 244х71 37,5мм шт 30   

18 Монтаж світильників шт 4   

19 Щиток освiтлювальний, що установлюється болтами на 
конструкцiї в нiшi, маса щитка до 6 кг  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

шт 4   

20 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 7   

 

21 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях 
без покриттів, маса 1 м до 3 кг 

100 м 0,25   

22 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

100 м 0,25   

23 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці 
траси, маса 1 м до 3 кг 

100 м 0,25   

24 Муфта кінцева для кабеля напругою до 1 кВ, переріз 
однієї жили до 240 мм2 

шт 4   

25 Труба з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 
мм  
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 6   

  Розділ. Матеріали не враховані цінником       
26 Трехжильный кабель напряжением 1000в сечением 3.1, 

5мм2 ВВГ нд 
1000м 0,1   

27 Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.10мм2 
ВВГнг 

1000м 0,6   

28 Паста для обробки електричних з"эднань Суперконт шт 1   

29 Світильник світлодіодний YOA L150P шт 4   

30 Стрічки світлодіодна VFP1000-G3-840-05 1м 500   

31 Профілі алюмініевий анодований ЛСО 1м 500   

32 Розсіювач радіальний матовий полікарбонатний РСР 1м 500   

33 Блок живлення ELG200-24 шт 30   

34 Шафа навісна з нержавіючої сталі IP 66 з 
відгалужувальною коробкою ІР 65 

шт 30   

35 Четырехжильный кабель напряжением 1000в сечением 
4х120мм2 АВВГ 

1000м 0,05   

36 Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 
4.240мм2 АВВГ 

1000м 0,05   

37 Муфты концевые 4Квтп-ВВ-70150 компл 3   

38 Муфти кінцеві 4КВТП-ВВ-185300 компл 4   

39 Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середній, 
зовнішній діаметр 50 мм 

10м 60   

40 Щиток в опорі з 2-ма автоматичними вимикачами ЩОУО 
("Елекон") 

шт 4   

41 Блок керування освітленням И 710 з модемом та 
лічильником И-710 

шт 1   

42 Збірка СКУ-8-105 шт 2   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №35 
    
На Малі форми 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Улаштування фундаментних під підзорну трубу 100м3 0,001   

2 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із 
заробленням довжиною до 1 м 

т 0,016   

3 Болти анкерні HILTI шт 8   

4 Підзорна труба шт 2   

5 Урна для сміття шт 2   

6 Лавка 2х0,5м шт 8   



 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №36 
    
На Електропостачання  будівництва до розподільчого пристрою- 0,4 кВ 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Будівельні роботи       
1 Установлення залізобетонних опор контактної мережі 

масою до 3,5 т з бурінням котлованів під монолітні 
фундаменти у грунтах 1 групи, глибина буріння 2 м 

опора 10   

2 Установлення залiзобетонних опор контактної мережi 
масою до 3,5 т з бурiнням котлованiв пiд монолiтнi 
фундаменти у грунтах 1 групи, глибина бурiння 2 м 
(Демонтаж) 

опора 10   

3 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой 

м3 25,4   

4 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой (Демонтаж) 

м3 25,4   

5 Опора залізобетонна СК-120-17 шт 10   

6 Перевезення будівельного сміття до 30 км т 90   

7 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,9   

8 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 0,4   

  Розділ. Монтажные работы       
9 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов т 0,5   

10 Монтаж шкафа инвентарного шт 1   

11 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 35 мм2 

100 жил 0,3   

12 Монтаж самонесущего провода 100 м 3,5   

13 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 
1 м до 2 кг 

100 м 0,3   

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

100 м 0,1   

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

100 м 0,6   

16 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 100 м 0,6   

17 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

100 м 0,6   

18 Блок керування шафного виконання або розподільний 
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і 
ширина до 600х600 мм 

шт 1   

 

19 Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 
основі 

шт 1   

20 Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм шт 1   

21 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ шт 3   

22 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті 
з центральною або бічною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на металевій основі, 
струм до 250 А 

шт 1   

23 Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, 
струм до 250 А 

шт 3   

24 Муфта концевая для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 120 мм2 

шт 3   

25 Монтаж ограничителя перенапряжения шт 3   

26 Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 10 шт 2,4   



50х50х5 мм 
27 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 

основах з круглої сталі діаметром 8 мм 
100 м 0,1   

28 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

100 м 0,75   

29 Труба а/ц по конструкціях, діаметр до 100 мм 100 м 0,03   
  Розділ. Демонтажные работы       

30 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов 
(Демонтаж) 

т 0,5   

31 Монтаж шкафа инвентарного (Демонтаж) шт 1   

32 Монтаж самонесущего провода (Демонтаж) 100 м 3,5   

33 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 2 кг (Демонтаж) 

100 м 0,3   

34 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг (Демонтаж) 

100 м 0,1   

35 Блок керування шафного виконання або розподiльний 
пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i 
ширина до 600х600 мм (Демонтаж) 

шт 1   

36 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плитi 
з центральною або бiчною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на металевiй основi, 
струм до 250 А (Демонтаж) 

шт 1   

37 Запобiжник, що установлюється на iзоляцiйнiй основi, 
струм до 250 А (Демонтаж) 

шт 3   

38 Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй 
основi (Демонтаж) 

шт 1   

39 Ящик протяжний або коробка, розмiр до 200х200 мм 
(Демонтаж) 

шт 1   

40 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ 
(Демонтаж) 

шт 3   

41 Муфта концевая для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 120 мм2 (Демонтаж) 

шт 3   

42 Монтаж ограничителя перенапряжения (Демонтаж) шт 3   

43 Труба а/ц по конструкціях, діаметр до 100 мм (Демонтаж) 100 м 0,03   
  Розділ. Материалы, не учтённые нормами       

44 Самонесущий провод напряжением 1000в сечением 
4х120мм2 АsXSn 

1000м 0,35   

45 Четырехжильный кабель напряжением 1000в сечением 
4х120мм2 АВВГ 

1000м 0,1   

46 Муфты концевые 4Квтп-ВВ-70150 компл 3   

47 Зажим дистанционный SO79.6 шт 3   

48 Ограничитель перенапряжения SE30.166 шт 3   

49 Зажим ПС-2-1 шт 13   

50 Зажим соединительный SL9.21 шт 20   

51 Крюк СОТ-39 шт 15   

52 Стальная бандажная лента SOT-37 м 50   
 

53 Стальная бандажная скрепка SOT-36 шт 15   

54 Зажим подвесной SO-140 шт 15   

55 Зажим SO 79.5 шт 2   

56 Затискач анкерний [натяжний] [4х50-120] SО 118.1202 шт 8   

57 Дистаційний бандаж SО 79.6 шт 2   

58 Хомут для кріплення труби до опори 100шт 0,02   

59 Коробки випробувальна КП25 шт 1   

60 Шафа обліку ШО-1 шт 1   

61 Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного 
проходу 100 мм 

м 3   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №37 
    
На Локальний кошторис на придбання устаткування 
    
Умови виконання робіт  



    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Електросилове устаткування       
1 Трансформатор струму 380/220, 600/5 А, кл.т. 0,5 Т-0,66 шт 3   

2 Лічильник електронний НИК 2303 ПА2 0100 МС шт 1   

3 Запобіжник плавкий 250 А ПН2-250 шт 3   

4 Рубильник з запобіжником на спільній плиті 250 А, 
привод зміщений РПС-2 

шт 1   

 
 

 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №38 
    
На Глубинне заземленння 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Строительные работы       
1 Роторное бурение скважин с прямой промывкой 

станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 
50 м в грунтах группы 1 

100м 0,6   

2 Глина бентонитовая, марка ПБМГ т 0,5136   

3 Вода м3 10,32   

4 Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ шт 0,078   

5 Стоимость долота лопостного шт 0,144   

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 1 

100м3 0,081   

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

100м3 0,081   

  Розділ. Монтажные работы       
8 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 

16 мм 
10 шт 1,2   

9 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

100 м 0,45   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №39 
    
На Електропостачання  будівництва до розподільчого пристрою- 0,4 кВ 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Строительные работы       
1 Установлення залізобетонних опор контактної мережі 

масою до 3,5 т з бурінням котлованів під монолітні 
фундаменти у грунтах 1 групи, глибина буріння 2 м 

опора 7   

2 Установлення залiзобетонних опор контактної мережi 
масою до 3,5 т з бурiнням котлованiв пiд монолiтнi 
фундаменти у грунтах 1 групи, глибина бурiння 2 м 
(Демонтаж) 

опора 7   

3 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой 

м3 17,78   



4 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой (Демонтаж) 

м3 17,78   

5 Опора залізобетонна СК-120-17 шт 7   

6 Перевезення будівельного сміття до 30 км т 63   

7 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,63   

8 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 0,2   

9 Опор по аналогу: 13 шт                                                         
Вартість одиниці по аналогу:  205661/13=15820,08 грн  
Трудовитрати:  2888/13=222,15 тис. люд.год                      
Заробітна плата:  117273/17=9021грн  Експлуатація 
машин:  (26583-7106)/13=1498,23грн  Матеріали:  15820, 
08-9021-1498,23=5300,85грн 

шт 7   

  Розділ. Монтажные работы       
10 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов т 0,5   

11 Монтаж шкафа инвентарного шт 1   

12 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 35 мм2 

100 жил 0,3   

13 Монтаж самонесущего провода 100 м 2,5   

14 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 
1 м до 2 кг 

100 м 0,1   

15 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,1   

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

100 м 0,3   

17 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 100 м 0,3   
 

18 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

100 м 0,3   

19 Блок керування шафного виконання або розподільний 
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і 
ширина до 600х600 мм 

шт 1   

20 Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 
основі 

шт 1   

21 Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм шт 1   

22 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ шт 3   

23 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті 
з центральною або бічною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на металевій основі, 
струм до 250 А 

шт 1   

24 Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, 
струм до 250 А 

шт 3   

25 Муфта концевая для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 120 мм2 

шт 3   

26 Монтаж ограничителя перенапряжения шт 3   

27 Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 
50х50х5 мм 

10 шт 1   

28 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах з круглої сталі діаметром 8 мм 

100 м 0,2   

29 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

100 м 0,3   

30 Труба а/ц по конструкціях, діаметр до 100 мм 100 м 0,03   
  Розділ. Демонтажные работы       

31 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов 
(Демонтаж) 

т 0,5   

32 Монтаж шкафа инвентарного (Демонтаж) шт 1   

33 Монтаж самонесущего провода (Демонтаж) 100 м 2,5   

34 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 2 кг (Демонтаж) 

100 м 0,1   

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

100 м 0,1   

36 Блок керування шафного виконання або розподiльний шт 1   



пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i 
ширина до 600х600 мм (Демонтаж) 

37 Блок керування шафного виконання або розподiльний 
пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i 
ширина до 600х600 мм (Демонтаж) 

шт 1   

38 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плитi 
з центральною або бiчною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на металевiй основi, 
струм до 250 А (Демонтаж) 

шт 1   

39 Запобiжник, що установлюється на iзоляцiйнiй основi, 
струм до 250 А (Демонтаж) 

шт 3   

40 Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй 
основi (Демонтаж) 

шт 1   

41 Ящик протяжний або коробка, розмiр до 200х200 мм 
(Демонтаж) 

шт 1   

42 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ 
(Демонтаж) 

шт 3   

43 Муфта концевая для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 120 мм2 (Демонтаж) 

шт 3   

44 Монтаж ограничителя перенапряжения (Демонтаж) шт 3   

45 Труба а/ц по конструкціях, діаметр до 100 мм (Демонтаж) 100 м 0,03   
  Розділ. Материалы, не учтённые нормами       

46 Самонесущий провод напряжением 1000в сечением 
4х120мм2 АsXSn 

1000м 0,25   

47 Четырехжильный кабель напряжением 1000в сечением 
4х120мм2 АВВГ 

1000м 0,05   

 

48 Муфты концевые 4Квтп-ВВ-70150 компл 3   

49 Зажим дистанционный SO79.6 шт 3   

50 Ограничитель перенапряжения SE30.166 шт 3   

51 Зажим ПС-2-1 шт 9   

52 Зажим соединительный SL9.21 шт 20   

53 Крюк СОТ-39 шт 12   

54 Стальная бандажная лента SOT-37 м 30   

55 Стальная бандажная скрепка SOT-36 шт 24   

56 Зажим подвесной SO-140 шт 10   

57 Зажим SO 79.5 шт 2   

58 Затискач анкерний [натяжний] [4х50-120] SО 118.1202 шт 8   

59 Дистаційний бандаж SО 79.6 шт 2   

60 Хомут для кріплення труби до опори 100шт 0,02   

61 Коробки випробувальна КП25 шт 1   

62 Шафа обліку ШО-2 шт 1   

63 Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного 
проходу 100 мм 

м 3   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №40 
    
На Локальний кошторис на придбання устаткування 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Електросилове устаткування       
1 Трансформатор струму 380/220, 600/5 А, кл.т. 0,5 Т-0,66 шт 3   

2 Лічильник електронний НИК 2303 ПА2 0100 МС шт 1   

3 Запобіжник плавкий 250 А ПН2-250 шт 3   

4 Рубильник з запобіжником на спільній плиті 250 А, 
привод зміщений РПС-2 

шт 1   

 
 
 



ДЕФЕКТНИЙ АКТ №41 
    
На Глубинне заземленння 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Строительные работы       
1 Роторное бурение скважин с прямой промывкой 

станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 
50 м в грунтах группы 1 

100м 0,6   

2 Глина бентонитовая, марка ПБМГ т 0,5136   

3 Вода м3 10,32   

4 Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ шт 0,078   

5 Стоимость долота лопостного шт 0,144   

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 1 

100м3 0,081   

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

100м3 0,081   

  Розділ. Монтажные работы       
8 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 

16 мм 
10 шт 1,2   

9 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

100 м 0,45   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №42 
    
На Електропостачання  будівництва до розподільчого пристрою- 0,4 кВ 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Монтажные работы       
1 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов т 0,5   

2 Монтаж шкафа инвентарного шт 1   

3 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 35 мм2 

100 жил 0,3   

  Розділ. Демонтажные работы       
4 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов 

(Демонтаж) 
т 0,5   

5 Монтаж шкафа инвентарного (Демонтаж) шт 1   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №43 
    
На Глубинне заземленння 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Строительные работы       
1 Роторное бурение скважин с прямой промывкой 100м 0,6   



станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 
50 м в грунтах группы 1 

2 Глина бентонитовая, марка ПБМГ т 0,5136   

3 Вода м3 10,32   

4 Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ шт 0,078   

5 Стоимость долота лопостного шт 0,144   

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 1 

100м3 0,081   

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

100м3 0,081   

  Розділ. Монтажные работы       
8 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 

16 мм 
10 шт 1,2   

9 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

100 м 0,45   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №44 
    
На Електропостачання  будівництва до розподільчого пристрою- 0,4 кВ 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Строительные работы       
1 Установлення залізобетонних опор контактної мережі 

масою до 3,5 т з бурінням котлованів під монолітні 
фундаменти у грунтах 1 групи, глибина буріння 2 м 

опора 3   

2 Установлення залiзобетонних опор контактної мережi 
масою до 3,5 т з бурiнням котлованiв пiд монолiтнi 
фундаменти у грунтах 1 групи, глибина бурiння 2 м 
(Демонтаж) 

опора 3   

3 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой 

м3 7,62   

4 Устройство монолитных бетонных фундаментов 
заглубленных на разных отметках с опорой (Демонтаж) 

м3 7,62   

5 Опора залізобетонна СК-120-17 шт 3   

6 Перевезення будівельного сміття до 30 км т 27   

7 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,27   

8 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 0,2   

9 Опор по аналогу: 13 шт                                                         
Вартість одиниці по аналогу:  205661/13=15820,08 грн  
Трудовитрати:  2888/13=222,15 тис. люд.год                      
Заробітна плата:  117273/17=9021грн  Експлуатація 
машин:  (26583-7106)/13=1498,23грн  Матеріали:  15820, 
08-9021-1498,23=5300,85грн 

шт 3   

  Розділ. Монтажные работы       
10 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов т 0,5   

11 Монтаж шкафа инвентарного шт 1   

12 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 35 мм2 

100 жил 0,3   

13 Монтаж самонесущего провода 100 м 0,5   

14 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 
1 м до 2 кг 

100 м 0,1   

15 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,1   

16 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях 100 м 0,3   



без покриттів, маса 1 м до 2 кг 
17 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 100 м 0,3   

18 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

100 м 0,3   

19 Блок керування шафного виконання або розподільний 
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і 
ширина до 600х600 мм 

шт 1   

20 Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 
основі 

шт 1   

21 Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм шт 1   

22 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ шт 3   

23 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті 
з центральною або бічною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на металевій основі, 
струм до 250 А 

шт 1   

24 Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, 
струм до 250 А 

шт 3   

25 Муфта концевая для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 120 мм2 

шт 3   

26 Монтаж ограничителя перенапряжения шт 3   

27 Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 
50х50х5 мм 

10 шт 0,5   

28 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах з круглої сталі діаметром 8 мм 

100 м 0,04   

29 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

100 м 0,15   

30 Труба а/ц по конструкціях, діаметр до 100 мм 100 м 0,03   
  Розділ. Демонтажные работы       

31 Монтаж фундаментов для инвентарных шкафов 
(Демонтаж) 

т 0,5   

32 Монтаж шкафа инвентарного (Демонтаж) шт 1   

33 Монтаж самонесущего провода (Демонтаж) 100 м 0,5   

34 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 2 кг (Демонтаж) 

100 м 0,1   

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

100 м 0,1   

36 Блок керування шафного виконання або розподiльний 
пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i 
ширина до 600х600 мм (Демонтаж) 

шт 1   

37 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плитi 
з центральною або бiчною рукояткою або керуванням 
штангою, що установлюється на металевiй основi, 
струм до 250 А (Демонтаж) 

шт 1   

38 Запобiжник, що установлюється на iзоляцiйнiй основi, 
струм до 250 А (Демонтаж) 

шт 3   

39 Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй 
основi (Демонтаж) 

шт 1   

40 Ящик протяжний або коробка, розмiр до 200х200 мм 
(Демонтаж) 

шт 1   

41 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ 
(Демонтаж) 

шт 3   

42 Муфта концевая для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 120 мм2 (Демонтаж) 

шт 3   

43 Монтаж ограничителя перенапряжения (Демонтаж) шт 3   

44 Труба а/ц по конструкціях, діаметр до 100 мм (Демонтаж) 100 м 0,03   
  Розділ. Материалы, не учтённые нормами       

45 Самонесущий провод напряжением 1000в сечением 
4х120мм2 АsXSn 

1000м 0,05   

46 Четырехжильный кабель напряжением 1000в сечением 
4х120мм2 АВВГ 

1000м 0,05   

47 Муфты концевые 4Квтп-ВВ-70150 компл 3   

48 Зажим дистанционный SO79.6 шт 3   

49 Ограничитель перенапряжения SE30.166 шт 3   
 

50 Зажим ПС-2-1 шт 2   

51 Зажим соединительный SL9.21 шт 20   



52 Крюк СОТ-39 шт 2   

53 Стальная бандажная лента SOT-37 м 10   

54 Стальная бандажная скрепка SOT-36 шт 4   

55 Зажим подвесной SO-140 шт 2   

56 Зажим SO 79.5 шт 2   

57 Дистаційний бандаж SО 79.6 шт 2   

58 Хомут для кріплення труби до опори 100шт 0,02   

59 Коробки випробувальна КП25 шт 1   

60 Шафа обліку ШО-4 шт 1   

61 Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного 
проходу 100 мм 

м 3   

 
 

 
 

 
ДЕФЕКТНИЙ АКТ №45 

    
На Локальний кошторис на придбання устаткування 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Електросилове устаткування       
1 Трансформатор струму 380/220, 600/5 А, кл.т. 0,5 Т-0,66 шт 3   

2 Лічильник електронний НИК 2303 ПА2 0100 МС шт 1   

3 Запобіжник плавкий 250 А ПН2-250 шт 3   

4 Рубильник з запобіжником на спільній плиті 250 А, 
привод зміщений РПС-2 

шт 1   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №46 
    
На Глубинне заземленння 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Строительные работы       
1 Роторное бурение скважин с прямой промывкой 

станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 
50 м в грунтах группы 1 

100м 0,6   

2 Глина бентонитовая, марка ПБМГ т 0,5136   

3 Вода м3 10,32   

4 Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ шт 0,078   

5 Стоимость долота лопостного шт 0,144   

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 1 

100м3 0,081   

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

100м3 0,081   

  Розділ. Монтажные работы       
8 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 

16 мм 
10 шт 1,2   

9 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

100 м 0,45   

 
 



 
ДЕФЕКТНИЙ АКТ №47 

    
На Влаштування та розбирання монтажного майданчика (Проміжна опора 2.) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Влаштування та розбирання монтажного 
майданчика       

1 Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових 
паль масою 1 м понад 70 кг на глибину до 15 м 

т 94,8   

2 Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і 
Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, 
марка 16ХГ 

т 95,748   

3 Монтаж та демонтаж поясу з двотавру та хомутів т 12,21   

4 Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні 
"Б", із гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст0, N 45-60 

т 1,6412   

5 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм 

т 1,045   

6 Різання шпунта 1м рiза 26,2   

7 Переміщення зрізаного шпунта т 27,4   

8 Пісок природний, рядовий м3 193   

9 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група 
грунтів 2 

1000м3 0,193   

10 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 1,93   

11 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше 

м3 57   

12 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група 
грунтів 3 

1000м3 0,057   

13 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 3, 4 

100м3 0,57   

14 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,297   

15 Залізобетонна плита 3,0х2,5хм0,18 м шт 7   

16 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,297   

17 Монтаж з/бетонної плити з отвором під робочий стіл 
бурової установки 

100 м3 0,03468   

18 Залізобетонна плита з отвором 3,4х3,4х0,3м шт 1   

19 Демонтаж з/бетонної плити з отвором під робочий стіл 
бурової установки (Демонтаж) 

100 м3 0,03468   

20 Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т 100шт 0,08   

21 Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т 
ГОСТ 13579-78 

шт 3   

  Розділ. Повернення матеріалів       
22 Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і 

Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, 
марка 16ХГ 
(зворотнi матерiали) 

т 27,4   

  Примітка: Кількість та вартість матеріалів уточнюється 
на місці двостороннім актом       

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №48 
    
На Влаштування майданчиків (проміжна опора 3 для 1 черги будівництва) 
    



Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Майданчик №2 для 1 черги будівництва       
1 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 

із щебеню 
100м3 0,46   

2 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,4131   

3 Плити опорні 2П 30-15-30 залізобетонні шт 80   

4 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,4131   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №49 
    
На Влаштування   майданчиків (Опора 1. Володимирська гірка) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Влаштування та розбирання монтажного 
майданчика під бурову установку       

1 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 
із піску 

100м3 1,14   

2 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,9639   

3 Плити опорні 2П 30-15-30 залізобетонні шт 42   

4 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,9639   

  Розділ. Влаштування майданчика під бурову в котловані       
5 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 

із щебеню 
100м3 0,66   

6 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,243   

7 Залізобетонна плита 3,0х2,5хм0,18 м шт 6   

8 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,243   

9 Монтаж з/бетонної плити з отвором під робочий стіл 
бурової установки 

100 м3 0,03468   

10 Залізобетонна плита з отвором 3,4х3,4х0,3м шт 1   

11 Демонтаж з/бетонної плити з отвором під робочий стіл 
бурової установки (Демонтаж) 

100 м3 0,03468   

  Розділ. Влаштування та розбирання майданчика під 
монтажний кран       

12 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,162   

13 Залізобетонна плита 3,0х2,5хм0,18 м шт 4   

14 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,162   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №50 
    
На Влаштування майданчика  (проміжна опора 3 для 2 черги будівництва) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 



№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Влаштування майданчика       
1 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 

із щебеню 
100м3 0,16   

2 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,2754   

3 Плити опорні 2П 30-15-30 залізобетонні шт 53   

4 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,2754   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №51 
    
На Влаштування   майданчиків  (Опора 4. Біля Арки) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Влаштування та розбирання майданчика під 
гусеничний кран       

1 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 
із піску 

100м3 0,09   

2 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,297   

3 Залізобетонна плита 3,0х2,5хм0,18 м шт 7   

4 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,297   

  Розділ. Влаштування та розбирання  майданчика під 
бурову у котловані       

5 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 
із піску 

100м3 0,72   

6 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,297   

7 Залізобетонна плита 3,0х2,5хм0,18 м шт 7   

8 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,297   

9 Монтаж з/бетонної плити з отвором під робочий стіл 
бурової установки 

100 м3 0,03468   

10 Залізобетонна плита з отвором 3,4х3,4х0,3м шт 1   

11 Демонтаж з/бетонної плити з отвором під робочий стіл 
бурової установки (Демонтаж) 

100 м3 0,03468   

  Розділ. Влаштування та розбирання майданчика під 
монтажний кран       

12 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,162   

13 Залізобетонна плита 3,0х2,5хм0,18 м шт 4   

14 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,162   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №52 
    
На Прокладання резервних труб для існуючих електрокабелів (в зоні монтажних майданчиків по 
Володимирському узвозу 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 



№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Дорожні роботи       
1 Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ 100 м3 0,0864   

2 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100 м3 0,2592   

3 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,622   

4 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 62,2   

5 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 
шару 12 см 

100м2 2,16   

6 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

100м2 2,16   

7 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або 
виключати до/з норми 27-22-1 

100м2 2,16   

  Розділ. Землянi роботи       
8 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

кріплень з укосами, група грунтів 2 
100м3 1,72   

9 Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди 
екскаваторами одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
грунтів 2 

1000м3 0,172   

10 Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 283,8   

11 Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000м3 0,172   

12 Пісок природний, рядовий м3 161   

13 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
грунтів 1 

100м3 1,61   

  Розділ. Будівельні роботи       
14 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 

поліетилену, більше 2-х каналів 
км 0,54   

15 Труби поліетиленові посилена Д=160 мм м 540   

16 Тримач відстані (кластер) для труби д=160 мм, 
подвійний 025162 ДКС Україна 

100шт 1,8   

17 Заглушка для труби Д=160, 023160 шт 24   

18 Кільце ущільнююче для труб Д=160 мм 016160 100шт 0,24   

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

100 м тр 0,8   

 

20 Стрічка полімерна для захисту ізоляційних покриттів 
газонафтопродуктопроводів, товщина 0,5мм 

м2 24   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №53 
    
На Будівництво тимчасових локальних очисних споруд з системою зворотного водопостачання для очисних 
забруднених вод від миття коліс вантажних автомобілів які виїжджають з будівельного майданчика 
(Володимирська гірка) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Майданчик для миття коліс       
1 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 

із піску 
100м3 0,24   

2 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,19635   

3 Плити дорожні 2П30.18.10 шт 7   
  Розділ. Земляні роботи       
4 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
1000м3 0,023   



на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, 
група грунтів 1 

5 Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтів 1 

1000м3 0,062   

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

100м3 0,03   

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

1000м3 0,065   

8 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 0,65   

9 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 37,95   

  Розділ. Влаштування тимчасових  очисних споруд       

  Розділ. З/б вироби для круглих колодязiв водопроводу 
та каналiзацiї, серiя 3.900.1-14 вип. 1 (од. вимiру шт.)       

10 Улаштування круглих збірних залізобетонних 
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих грунтах 

10м3 0,441   

11 Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 6   

12 Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 3   

13 Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 3   

14 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 3   

15 Люк чавунний для колодязiв важкий шт 3   

16 Скоби ходові кг 14,76   
 

  Розділ. Дощоприймачі 7-секційні       
17 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи 10м3 0,035   

18 Улаштування збірних з/б конструкцій дощоприймачів 100м3 0,0161   

19 Зливоприймач НБ.ВБ (комплект) шт 7   

20 Зливоприймач ЗП-2 шт 7   

21 Установлення решіток шт 7   

22 Решітка для дощоприймального колодязя шт 7   

23 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону 

100м2 0,18144   

  Розділ. Трубопроводи       
24 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 

дiаметром 50 мм з гідравличним випробуванням [] 
1000м 0,002   

25 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 50х3 мм 

м 2,02   

26 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням [] 

1000м 0,0045   

27 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм 

м 4,545   

28 Робота насоса ГНОМ 10-10 маш-год 4025   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №54 
    
На Будівництво тимчасових локальних очисних споруд з системою зворотного водопостачання для очисних 
забруднених вод від миття коліс вантажних автомобілів які виїжджають з будівельного майданчика (Арка 
дружби народів) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Розбирання та поновлення а/б покриття 
внутрішньоквартального проїзду       



1 Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ 100 м3 0,06   

2 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 
(асфальтобетон) 

100 т 0,126   

3 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 12,6   

4 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100 м3 0,18   

5 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

100 т 0,288   

6 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт) 

т 28,8   

7 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 
із піску 

100м3 0,2   

8 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

1000м2 0,1   

9 За зміни товщини на кожний 1 см додавати або 
виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 

1000м2 0,1   

10 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за 
ширини укладання 7,5 м 

1000 м2 0,1   

11 За зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або 
виключати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 

1000 м2 0,1   

12 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 

т 14,58   

13 Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130 т 0,03   
  Розділ. Майданчик для миття коліс       

14 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером 
із піску 

100м3 0,24   

15 Улаштування дорожніх покриттів із збірних 
залізобетонних плит площею понад 3 м2 

100 м3 0,19635   

16 Плити дорожні 2П30.18.10 шт 7   
  Розділ. Земляні роботи       

 

17 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, 
група грунтів 1 

1000м3 0,023   

18 Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтів 1 

1000м3 0,062   

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

100м3 0,03   

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

1000м3 0,065   

21 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 0,65   

22 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 37,95   

  Розділ. Влаштування тимчасових  очисних споруд       

  Розділ. З/б вироби для круглих колодязiв водопроводу 
та каналiзацiї, серiя 3.900.1-14 вип. 1 (од. вимiру шт.)       

23 Улаштування круглих збірних залізобетонних 
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих грунтах 

10м3 0,441   

24 Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 6   

25 Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 

шт 3   

26 Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 3   

27 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1 

шт 3   

28 Люк чавунний для колодязiв важкий шт 3   

29 Скоби ходові кг 14,76   
  Розділ. Дощоприймачі 7-секційні       

30 Улаштування щебеневої основи під трубопроводи 10м3 0,035   



31 Улаштування збірних з/б конструкцій дощоприймачів 100м3 0,0161   

32 Зливоприймач НБ.ВБ (комплект) шт 7   

33 Зливоприймач ЗП-2 шт 7   

34 Установлення решіток шт 7   

35 Решітка для дощоприймального колодязя шт 7   

36 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону 

100м2 0,18144   

  Розділ. Трубопроводи       
37 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 

дiаметром 50 мм з гідравличним випробуванням [] 
1000м 0,002   

38 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 50х3 мм 

м 2,02   

39 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням [] 

1000м 0,0045   

40 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм 

м 4,545   

41 Робота насоса ГНОМ 10-10 маш-год 4025   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №55 
    
На Демонтаж очисних споруд з системою зворотого водопостачання для очищення забруднених вод миття 
коліс вантажних автомобілів, які виїзджають з бідівельного майданчика (Володимирська гірка) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

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

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

1000м3 0,065   

2 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 37,95   

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

1000м3 0,088   

4 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 0,88   

  Розділ. Демонтаж тимчасових  локальних очисних 
споруд       

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

10м3 0,441   

  Розділ. Дощоприймачі 7-секційні (демонтаж)       
6 Демонтаж збірних з/б конструкцій 100м3 0,0392   

7 Демонтаж решіток шт 7   
  Розділ. Трубопроводи (демонтаж)       
8 Демонтаж трубопроводiв iз полiетиленових труб 

дiаметром 50 мм з гідравличним випробуванням 
1000м 0,002   

9 Демонтаж трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

1000м 0,0045   

  Розділ. Демонтаж майданчика для миття коліс       
10 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 

залізобетонних плит площею понад 3 м2 
100 м3 0,19635   

11 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. [] (плит) 

100 т 0,6   

12 Перевезення з/б плит на базу до 30 км (без урахування 
вартості навантажувальних робіт) 

т 60   

  Розділ. Повернення матеріалів       
13 Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 

(об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 6   



14 Плити покриття 1ПП15-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 
випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

 

15 Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 
1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

16 Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 
1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

17 Люк чавунний для колодязiв важкий 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

18 Скоби ходовi 
(зворотнi матерiали) 

шт 18   

19 Зливоприймач ЗП-1 
(зворотнi матерiали) 

шт 7   

20 Зливоприймач ЗП-2 
(зворотнi матерiали) 

шт 7   

21 Решітка для дощоприймального колодязя 
(зворотнi матерiали) 

шт 7   

22 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 50х3 мм 
(зворотнi матерiали) 

м 2,02   

23 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм 
(зворотнi матерiали) 

м 4,545   

  Примітка: Кількість та вартість повертаємих матеріалів 
уточнюється по місцю двохстороннім актом.       

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №56 
    
На Демонтаж очисних споруд з системою зворотого водопостачання для очищення забруднених вод миття 
коліс вантажних автомобілів, які виїзджають з бідівельного майданчика (Арка дружби народів) 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

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

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

1000м3 0,065   

2 Перевезення грунту до 1 км (без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 37,95   

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

1000м3 0,088   

4 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2 

100м3 0,88   

  Розділ. Демонтаж тимчасових  локальних очисних 
споруд       

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

10м3 0,441   

  Розділ. Дощоприймачі 7-секційні (демонтаж)       
6 Демонтаж збірних з/б конструкцій 100м3 0,0392   

7 Демонтаж решіток шт 7   
  Розділ. Трубопроводи (демонтаж)       
8 Демонтаж трубопроводiв iз полiетиленових труб 

дiаметром 50 мм з гідравличним випробуванням 
1000м 0,002   

9 Демонтаж трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

1000м 0,0045   

  Розділ. Демонтаж майданчика для миття коліс       
10 Розбирання дорожніх покриттів із збірних 100 м3 0,19635   



залізобетонних плит площею понад 3 м2 
11 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. [] (плит) 
100 т 0,6   

12 Перевезення з/б плит на базу до 30 км (без урахування 
вартості навантажувальних робіт) 

т 60   

  Розділ. Повернення матеріалів       
13 Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 

(об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 6   

14 Плити покриття 1ПП15-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 
випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

 

15 Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 
1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

16 Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 
1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

17 Люк чавунний для колодязiв важкий 
(зворотнi матерiали) 

шт 3   

18 Скоби ходовi 
(зворотнi матерiали) 

шт 18   

19 Зливоприймач ЗП-1 
(зворотнi матерiали) 

шт 7   

20 Зливоприймач ЗП-2 
(зворотнi матерiали) 

шт 7   

21 Решітка для дощоприймального колодязя 
(зворотнi матерiали) 

шт 7   

22 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 50х3 мм 
(зворотнi матерiали) 

м 2,02   

23 Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 
SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм 
(зворотнi матерiали) 

м 4,545   

  Примітка: Кількість та вартість повертаємих матеріалів 
уточнюється по місцю двохстороннім актом.       

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №57 
    
На Огранізація дорожнього руху на період будівництва 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Монтажні роботи       
1 Установлення однобічних дорожніх знаків на одному 

стояку при копанні ям механізовано 
1 знак 40   

2 Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час 
копання ям механізовано, однобічних (Демонтаж) 

1 знак 40   

3 Установлення однобічних дорожніх знаків на двох 
стояках при копанні ям механізовано 

1 знак 10   

4 Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час 
копання ям механізовано, однобічних (Демонтаж) 

1 знак 10   

5 Конструкції металеві (Лямка) т 0,04764   

6 Конструкції металеві (Лямка) (Демонтаж) т 0,04764   

7 Хомут на опорі шт 6   

8 Хомут на опорi (Демонтаж) шт 6   
  Розділ. Матеріали не враховані цінником       
9 Знак дорожний круглий Д=700 шт 6   

10 Знак дорожний трикутний розм.700х700 шт 14   

11 Знак дорожний інд. виготовлення розм.1050х1400 шт 8   



12 Колонка д/з 2 типу шт 5   

13 Стакани для д/з шт 17   

14 Подовжувч 1,5 м шт 2   

15 Хомут шт 16   

16 Болти для кріплення грубої точності з гайками та 
шайбами БЧК-350 

шт 208   

17 Вартість віхи направляючої шт 8   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №58 
    
На Організауія дорожнього руху. Тимчасова розмітка 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Улаштування дорожньої розміткими на час 
будівництва       

1 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
пластиком гарячого нанесення маркірувальними 
машинами тип лінії 1.1, 1.2 

км лінії 0,2   

2 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
пластиком гарячого нанесення маркірувальними 
машинами тип лінії 1.5 

км лінії 0,4   

3 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 
пластиком гарячого нанесення маркірувальними 
машинами тип лінії 1.6 

км лінії 0,1   

4 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою 
маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 – 1.8 
(тип розмітки 1.9) 

км лінії 6,4   

5 Видалення існуючої дорожньої розмітки влаштованої 
фарбою, демаркером MASALTA MC-8, тип лінії 1.1 

1 км 0,2   

6 Видалення існуючої дорожньої розмітки влаштованої 
фарбою, демаркером MASALTA MC-8, тип лінії 1.5 

1 км 0,4   

7 Видалення існуючої дорожньої розмітки влаштованої 
фарбою, демаркером MASALTA MC-8, тип лінії 1.6 

1 км 0,1   

8 Видалення існуючої дорожньої розмітки влаштованої 
фарбою, демаркером MASALTA MC-8, тип лінії 1.5 (тип 
1.9) 

1 км 3,2   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №59 
    
На Відновлення існуючої розмітки 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Відновлення розмітки       
1 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.1 

товщиною 3 мм та шириною 10 см на покриття 
автомобільної дороги двокомпонентним холодним 
пластиком за допомогою пластомаркіра 
маркірувального ручного "Wyssbrod AG" фірми BILADUR 
колір білий (тип 1.3) 

1 км 1,6   

2 Холодний пластик SIGNODUR STRUKTURAL (білий 
колір) 

кг 1008   

3 Каталізатор " PERKADOX" кг 8,32   



4 Замазка для каретки Blasolvbe EP-Lithiumfett кг 0,72   

5 Скляні кульки імпортні т 0,2496   

6 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.5 
товщиною 3 мм та шириною 10 см на покриття 
автомобільної дороги двокомпонентним холодним 
пластиком за допомогою пластомаркіра 
маркірувального ручного "Wyssbrod AG" фірми BILADUR 
колір білий (тип 1.5) 

1 км 1,6   

7 Холодний пластик SIGNODUR STRUKTURAL (білий 
колір) 

кг 252   

8 Каталізатор " PERKADOX" кг 8,32   

9 Замазка для каретки Blasolvbe EP-Lithiumfett кг 0,72   

10 Скляні кульки імпортні т 0,2496   

 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №60 
    
На Технологічна естакада. 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Улаштування щебеневої основи під заїзд на естакаду 

/проведення робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на другiй/ 

100м3 1,7   

2 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 42,84   

3 Перевезення щебеню (4/5 від необхідного обсягу, що 
необхідний на весь період будівництва), що 
транспортуються навалом,  самоскидами на вiдстань 30 
км 

т 274,176   

4 Розбирання щебеневої основи /проведення робiт на 
однiй половинi проїзної частини при систематичному 
русi транспорту на другiй/ 

100 м3 1,7   

5 Навантаження щебеню, що прибирається, в транспортні 
засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0, 
65 м3 [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

100 м3 2,142   

6 Вивезення щебеню (4/5 від необхідного обсягу, що 
необхідний на весь період будівництва), що 
транспортуються навалом,      самоскидами з місця 
будівництва на базу на вiдстань 30 км 

т 274,176   

7 Установлення блокiв фундаментiв ФБС заїзду на 
технологічну естакаду 

100шт 0,9   

8 Фундаментні блоки ФБС 12.4.6-Т з урахуванням 
обіговості, об'єм бiльше 0,2 до 1 м3, маса до 5 т, клас 
бетону В15 

м3 8,2   

9 Перевезення фундаментних блоків ФБС (2/3 від обсягу, 
на весь період будівницва), що не враховані в вартості 
блоків довжиною  до 3 м транспортом загального 
призначення на місце будівництва на вiдстань 30 км 

т 36,08   

10 Демонтування блокiв фундаментiв ФБС 100шт 0,9   

11 Вивезення фундаментних блоків ФБС (2/3 від обсягу, на 
весь період будівницва), що не враховані в вартості 
блоків довжиною   до 3 м транспортом загального 
призначення з місця будівництва на вiдстань 30 км 

т 36,08   

12 Улаштування з.б.плит покриття заїзду на технологічний 
міст /проведення робiт на однiй половинi проїзної 
частини при систематичному русi транспорту на другiй/ 

100 м3 0,378   

13 Залізобетонні плити,з урахуванням 3-х кратної обіговості м3 12,6   
 

14 Перевезення збірних залізобетонних плит (2/3 від т 63   



необхідного обсягу на весь період будівництва) на місце 
будівництва  транспортом загального призначення на 
вiдстань 30 км 

15 Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із 
збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 
/проведення робiт на однiй половинi проїзної частини 
при систематичному русi транспорту на другiй/ 

100 м3 0,378   

16 Повернення збірних залізобетонних плит (2/3 від обсягу, 
необхідного на весь період будівництва) з місця 
будівництва,  транспортом загального призначення на 
вiдстань 30 км 

т 63   

17 Перевезення будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 118,084   

  Розділ. Улаштування основи з бурових паль БС-1       
  РОЗДІЛЮВАЛЬНА СТІНКА ІЗ СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ       

18 Вдавлювання сталевих елементів стінки на глибину 6 м 
/в утруднених умовах iз вiдсипаних острiвцiв, на 
косогорах, iз помостiв, у котлованах зi шпунтовою 
огорожею/, на ухилі біля сходів 

т 15   

19 Сталеві елементи розділювальної стінки зі шпунту т 15,15   
  УЛАШТУВАННЯ СТОЯНОК ПІД БУРОВУ       

20 Улаштування уступів по укосам насипів з 
навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 
ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при глибинi 
котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або 
його площi/ (97% розробляється механізованим 
способом) 

1000м3 0,48985   

21 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом,(3% від обсягу) 

100м3 0,1515   

22 Перевезення грунту до тимчасового відвалу до 9 км т 783,76   

23 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,48985   

24 Для відновлення відкосів розроблення грунту з 
навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2, з 
урахуванням коефіціенту відносного ущільнення К=1,05 

1000м3 0,51434   

25 Повернення грунту з тимчасового відвалу до місця 
будівництва до 9 км 

т 822,948   

26 Відновлення відкосів бульдозерами з перемiщенням 
грунту до 20 м, група грунтiв 2 в стиснених умовах 
виконання робіт, на косогорі 

1000м3 0,53025   

27 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 в стиснених умовах виконання робіт, на 
косогорі 

100м3 5,05   

28 Полив водою ущiльнювального грунту в насипах в 
стиснених умовах виконання робіт, на косогорі 

1000м3 0,2525   

29 Улаштування щебеневих відсипок для встановлення 
бурової 

100м3 6,06   

30 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 152,712   

31 Улаштування глиняних замків, група грунтiв 2, що 
сильно налипає на iнструменти 

100м3 3   

32 Глина звичайна м3 300   

33 Розбирання щебеневої основи та глиняних замків в 
стиснених умовах виконання робіт, на косогорі 

100 м3 9,06   

34 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби 
екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,25 м3 

100 м3 4,5271   

35 Улаштування з.б.плит під гусениці бурової та під 
буровий стіл в стиснених умовах виконання робіт, на 
косогорі 

100 м3 1,294   

 

36 Залізобетонні плити,з урахуванням 3-х кратної обіговості м3 43,133   

37 Розбирання залізобетонних плит під буровий стіл та 
гусениці бурової установки в стиснених умовах 
виконання робіт, на косогорі 

100 м3 1,294   



38 Навантаження сміття від з.б. плит в транспортні засоби 
екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 

100 м3 1,07833   

  УЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ       
39 Улаштування залізобетонних буронабивних паль 

діаметром 800 мм, довжиною до 16 м в стійких грунтах 
групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer 
BG-36 в стиснених умовах виконання робіт, на косогорі 

1 м3 263,9   

40 Труби обсаднi сталевi т 1,874   

41 Кiльця гумовi для труб кг 6,3336   

42 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 300,846   

43 Виготовлення арматурних каркасiв при улаштуваннi 
буроiн'єкцiйних паль 

т 22,842   

44 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 
8 мм 

т 2,35   

45 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 
8 мм 

т 1,618   

46 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 
16-18 мм 

т 0,728   

47 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, 
клас А-III, дiаметр 20-22 мм 

т 15,92   

48 Сталь листова т 3,802   

49 Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точностi 
прокатки, немiрної довжини, сталь марки С245 

т 0,42   

50 Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 
3 мм 

т 0,35   

51 Вирубування бетону з арматурного каркаса 
залiзобетонних паль площею перерiзу понад 0,1 м2 

паля 23   

52 Перевезення сміття від розбирання щебеню, плит та 
зрубування голів паль до 10 км 

т 726,113   

  Розділ. Улаштування основи з труб       
53 Виготовлення паль зi стальних труб дiаметром до 800 

мм, довжиною до 20 м 
т 118,2   

54 Заглиблення вiброзанурювачем сталевих труб d=426мм 
на глибину до 15 м /в утруднених умовах iз вiдсипаних 
острiвцiв, на косогорах, iз помостiв, у котлованах зi 
шпунтовою огорожею/ 

т 118,2   

55 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 426 мм,  товщина стiнки 6 мм 

т 119,382   

56 Засипка пiском порожнин в трубах, на схилах 10м3 3,85   

57 Пiсок природний, рядовий м3 38,885   
  Розділ. Основа з плит (поряд з існуючими сходами)       

58 Вдавлювання сталевих елементів захисної 
(розділювальної) стінки на глибину 6 м /в утруднених 
умовах iз вiдсипаних острiвцiв, на косогорах, iз помостiв, 
у котлованах зi шпунтовою огорожею/, із змонтованої 
частини естакади 

т 10,9   

59 Сталеві елементи розділювальної стінки зі шпунту т 11,009   

60 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ /при глибинi 
котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або 
його площi/ /у межах вильоту стрiли екскаватора/ (97% 
від обсягу) 

1000м3 0,2037   

 

61 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом,(3% від обсягу) 

100м3 0,063   

62 Перевезення грунту до тимчасового відвалу до 9 км т 312,48   

63 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,1953   

64 Для відновлення відкосів розроблення грунту з 
навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2, з 
урахуванням коефіціенту відносного ущільнення К=1,05 

1000м3 0,2205   



65 Перевезення грунту до 9 км т 352,8   

66 Зворотня відсипка грунту екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом мiсткiстю 0,5 м3, група грунтiв 2, /кiвш 
грейферний/ /при глибинi котлована до 3м, незалежно 
вiд об'єму котлована або його площi/ /у межах вильоту 
стрiли екскаватора/ (з урахуванням коефіціенту 
відносного ущільнення 1,05) 

1000м3 0,2205   

67 Планування площ ручним способом, група грунтiв 
2/насипних грунтiв вручну/ 

1000м2 0,098   

68 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

100м3 2,1   

69 Полив водою ущiльнювального грунту в насипах 1000м3 0,105   

70 Відсипка щебеню екскаваторами одноковшовими 
дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 
м3, група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ /при глибинi 
котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або 
його площi/ /у межах вильоту стрiли екскаватора/ 

1000м3 0,155   

71 Улаштування щебеневої основи з трамбуванням під 
плитний фундамент опори 

100м3 1,55   

72 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 43,09   

73 Перевезення щебеню (4/5 від необхідного обсягу, що 
необхідний на весь період будівництва), що 
транспортуються навалом,  самоскидами на вiдстань 30 
км 

т 275,776   

74 Розбираннящебеневоїосновизнавантаженнямнаавтомоб 
iлi- 
самоскидиекскаваторамиодноковшовимидизельниминаг 
усеничномуходузковшоммiсткiстю0,65[0,5-1]м3, 
групагрунтiв2(97%відобсягу), /кiвш грейферний/  /при 
глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму 
котлована або його площi/ /у межах вильоту стрiли 
екскаватора/(97% від обсягу) 

1000м3 0,15035   

75 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом Розбирання щебеневої основи 
(3% від обсягу) 

100м3 0,0465   

76 Навантаження щебеню, що прибирається на 
транспортні засоби вручну, незручні вантажі (3% обсягу) 

1 т 7,44   

77 Вивезення щебеню (4/5 від необхідного обсягу, що 
необхідний на весь період будівництва), що 
транспортуються навалом,      самоскидами з місця 
будівництва на базу на вiдстань 30 км 

т 275,776   

78 Монтаж збірних залізобетонних плит площею понад 3 
м2 фундаменту опори в складних умовах зі змонтованої 
частини естакади 

100 м3 0,6   

79 Залізобетонні плити,з урахуванням 3-х кратної обіговості м3 20   

80 Перевезення збірних залізобетонних плит (2/3 від 
необхідного обсягу на весь період будівництва) на місце 
будівництва  транспортом загального призначення на 
вiдстань 30 км 

т 100   

 

81 Розбирання збірних залізобетонних плит площею понад 
3 м2 фундаменту опори в складних умовах зі 
змонтованої частини естакади 

100 м3 0,6   

82 Повернення збірних залізобетонних плит (2/3 від обсягу, 
необхідного на весь період будівництва) з місця 
будівництва,  транспортом загального призначення на 
вiдстань 30 км 

т 100   

83 Перевезення сміття від розбирання плит та щебеню до 
10 км 

т 143,944   

  Розділ. М/к-ции опор       

  УЛАШТУВАННЯ ОПОР ПОРУЧ З ІСНЮЮЧИМИ 
СХОДАМИ       

84 Монтаж металоконструкцій : ростверків, ригелів, тіла 
опор технологічного містка , з iнвентарних конструкцiй 
при висотi до 12 м, в складних умовах зі змонтованої 

т 62,4   



частини естакади 
85 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 62,4   

86 Демонтаж металоконструкцій : ростверків, ригелів, тіла 
опор технологічного містка , з iнвентарних конструкцiй, в 
складних умовах зі змонтованої частини естакади 

т 62,4   

87 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 43,68   

88 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 15,6   

  УЛАУШТУВАННЯ ІНШИХ ОПОР       
89 Монтаж металоконструкцій : ростверків, ригелів, тіла 

опор технологічного містка , з iнвентарних конструкцiй 
при висотi до 12 м, в складних умовах зі змонтованої 
частини естакади, на косогорі 

т 195,7   

90 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 195,7   

91 Демонтаж металоконструкцій : ростверків, ригелів, тіла 
опор технологічного містка , з iнвентарних конструкцiй, в 
складних умовах зі змонтованої частини естакади, на 
косогорі 

т 195,7   

92 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 136,99   

93 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 48,925   

94 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 180,67   

95 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 64,525   

  Розділ. Прогони       
96 Монтаж прогонів технологічного мосту, в складних 

умовах зі змонтованої частини естакади 
т 336,756   

97 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 336,756   

98 Розбирання прогонів технологічного мосту, в складних 
умовах зі змонтованої частини естакади 

т 336,756   

99 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 235,7292   

100 Монтаж залiзобетонних плит покриття прогонів естакади, 
в складних умовах зі змонтованої частини естакади 

шт 110   

101 Балки [плити] прогонових споруд пiшохiдних мостiв iз 
бетону В30, довжина до 18 м 

м3 537,85   

102 Демонтаж залiзобетонних плит покриття прогонів 
естакади, в складних умовах зі змонтованої частини 
естакади 

шт 110   

103 Балки [плити] прогонових споруд пiшохiдних мостiв iз 
бетону В30, довжина до 18 м 
(зворотнi матерiали) 

м3 358,567   

 

104 Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6, 
6 м транспортом загального призначення на вiдстань 30 
км 

т 896,418   

105 Улаштування прокладки під плити покриття з гуми 
армованої, в складних умовах зі змонтованої частини 
естакади 

100м2 3,135   

106 Гума армована м 1045   

107 Установлення блокiв фундаментних на технологічній 
естакаді 

100шт 1,4   

108 Фундаментні блоки ФБС 12.4.6-Т з урахуванням 
обіговості, об'єм бiльше 0,2 до 1 м3, маса до 5 т, клас 
бетону В15 

м3 13,067   

109 Перевезення фундаментних блоків ФБС (2/3 від обсягу, 
на весь період будівницва), що не враховані в вартості 
блоків довжиною  до 3 м транспортом загального 
призначення на місце будівництва на вiдстань 30 км 

т 57,493   

110 Демонтування блокiв фундаментних на технологічній 
естакаді 

100шт 1,4   

111 Вивезення фундаментних блоків ФБС (2/3 від обсягу, на 
весь період будівницва), що не враховані в вартості 

т 57,493   



блоків довжиною   до 3 м транспортом загального 
призначення з місця будівництва на вiдстань 30 км 

112 Установлення стальних зварних поручнiв на мостах i 
шляхопроводах 

т 7,8   

113 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 7,8   

114 Демонтування стальних зварних поручнiв на мостах i 
шляхопроводах 

т 7,8   

115 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 5,46   

116 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,95   

117 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 241,1892   

118 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 86,139   

119 Перевезення сміття до 10 км т 476,955   
  Розділ. Шпунт       

120 Заглиблення вiброзанурювачем стальних шпунтових 
паль масою 1 м до 50 кг на глибину до 10 м /в 
утруднених умовах iз вiдсипаних острiвцiв, на косогорах, 
iз помостiв, у котлованах зi шпунтовою огорожею/ 

т 47   

121 Профiлi фасоннi гарячекатанi для шпунтових паль Л4 i 
Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, 
марка 16ХГ, з  урахуванням обіговості 

т 10,443   

122 Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, 
довжиною до 10 м з грунту групи 2 /в утруднених умовах 
iз вiдсипаних острiвцiв, на косогорах, iз помостiв, у 
котлованах зi шпунтовою огорожею/ 

т 47   

  Розділ. Основа платформи       
  ЩЕБЕНЕВА ОСНОВА       

123 Відсипка щебеню екскаваторами одноковшовими 
дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 
м3, група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ /при глибинi 
котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або 
його площi/ /у межах вильоту стрiли екскаватора/ 

1000м3 0,15   

124 Улаштування щебеневої основи пiд платформу для 
бурової установки з трамбуванням 

100м3 1,5   

125 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 41,7   

 

126 Перевезення щебеню (4/5 від необхідного обсягу, що 
необхідний на весь період будівництва), що 
транспортуються навалом,  самоскидами на вiдстань 30 
км 

т 266,88   

127 Розбираннящебеневоїосновизнавантаженнямнаавтомоб 
iлi- 
самоскидиекскаваторамиодноковшовимидизельниминаг 
усеничномуходузковшоммiсткiстю0,65[0,5-1]м3, 
групагрунтiв2(97%відобсягу), /кiвш грейферний/  /при 
глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму 
котлована або його площi/ /у межах вильоту стрiли 
екскаватора/(97% від обсягу) 

1000м3 0,1455   

128 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом Розбирання щебеневої основи 
(3% від обсягу) 

100м3 0,045   

129 Навантаження щебеню, що прибирається на 
транспортні засоби вручну, незручні вантажі (3% обсягу) 

1 т 7,2   

130 Вивезення щебеню (4/5 від необхідного обсягу, що 
необхідний на весь період будівництва), що 
транспортуються навалом,      самоскидами з місця 
будівництва на базу на вiдстань 30 км 

т 266,88   

  ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПЛИТИ ОСНОВИ (ПІД БУРОВУ)       
131 Монтаж збірних залізобетонних плит площею понад 3 

м2 фундаменту опори в складних умовах зі змонтованої 
частини естакади 

100 м3 0,4   



132 Залізобетонні плити,з урахуванням 3-х кратної обіговості м3 13,333   

133 Перевезення збірних залізобетонних плит (2/3 від 
необхідного обсягу на весь період будівництва) на місце 
будівництва  транспортом загального призначення на 
вiдстань 30 км 

т 66,667   

134 Розбирання збірних залізобетонних плит площею понад 
3 м2 фундаменту опори в складних умовах зі 
змонтованої частини естакади 

100 м3 0,4   

135 Повернення збірних залізобетонних плит (2/3 від обсягу, 
необхідного на весь період будівництва) з місця 
будівництва,  транспортом загального призначення на 
вiдстань 30 км 

т 66,667   

  Розділ. Улаштування опор та проїзду платформи       
136 Складання м/конструкцій тіла опор, в'язів, ригелів та 

балок проїзду, в складних умовах зі змонтованої 
частини естакади, на косогорі 

т 80   

137 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 80   

138 Розбирання м/конструкцій тіла опор, в'язів, ригелів та 
балок проїзду, в складних умовах зі змонтованої 
частини естакади, на косогорі 

т 80   

139 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 56   

140 Монтаж залiзобетонних плит покриття платформи під 
бурову, в складних умовах зі змонтованої частини 
естакади 

шт 8   

141 Плити покриття платформи під бурову м3 40   

142 Демонтаж залiзобетонних плит покриття платформи під 
бурову, в складних умовах зі змонтованої частини 
естакади 

шт 8   

143 Плити покриття платформи під бурову 
(зворотнi матерiали) 

м3 26,667   

144 Повернення збірних залізобетонних плит (2/3 від обсягу, 
необхідного на весь період будівництва) з місця 
будівництва,  транспортом загального призначення на 
вiдстань 30 км 

т 66,668   

145 Установлення блокiв фундаментних на платформу під 
бурову 

100шт 0,3   

 

146 Фундаментні блоки ФБС 12.4.6-Т з урахуванням 
обіговості, об'єм бiльше 0,2 до 1 м3, маса до 5 т, клас 
бетону В15 

м3 2,833   

147 Перевезення фундаментних блоків ФБС (2/3 від обсягу, 
на весь період будівницва), що не враховані в вартості 
блоків довжиною  до 3 м транспортом загального 
призначення на місце будівництва на вiдстань 30 км 

т 12,467   

148 Демонтування блокiв фундаментних з платформи під 
бурову 

100шт 0,3   

149 Вивезення фундаментних блоків ФБС (2/3 від обсягу, на 
весь період будівницва), що не враховані в вартості 
блоків довжиною   до 3 м транспортом загального 
призначення з місця будівництва на вiдстань 30 км 

т 12,467   

150 Перевезення сміття від розбирання плит та щебеню до 
10 км 

т 139,62   

151 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 56   

152 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 30,443   

153 Складання м/конструкцій галереї для проходу пішоходів 
з урахуванням лісоматеріалу та профнастилу - 65м2/1, 
001т (робота в складних умовах, на косогорі) 

т 4,301   

154 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 3,3   

155 Профнастил Н114 завтовшки 1,0 мм м2 65   

156 Розбирання м/конструкцій галереї для проходу 
пішоходів з урахуванням лісоматеріалу та профнастилу 
(робота в складних умовах, на косогорі) 

т 4,301   

157 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 3,011   



(зворотнi матерiали) 
158 Брухт металевий 

(зворотнi матерiали) 
т 1,075   

159 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 3,011   

160 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 20,25   

161 Грунтування металевих поверхонь технологічної 
естакади за один раз грунтовкою ГФ-021 (всього 3 
шари) /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, 
колисок на висотi бiльше 4 м/ 

100м2 169,539   

 
 

 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №61 
    
На Спеціальні допоміжні засоби 
    
Умови виконання робіт  
    
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розділ. Улаштування стійкових риштувань для 
обслуговування опалубки опор  №2 та №3       

1 Монтаж металоконструкцій стійкових риштувань та 
елементів робочого настилу , драбин з улаштуванням 
дерев'яних елементів , при висотi понад 12 м /при 
монтажi конструкцiй на висотi бiльше 25 м/ (з 
урахуванням обмеженних умов складування матеріалів) 

т 32,1   

2 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 32,1   

3 Демонтаж металоконструкцій стійкових риштувань та 
елементів робочого настилу , з iнвентарних конструкцiй 
при висотi понад 12 м /при монтажi конструкцiй на висотi 
бiльше 25 м/ (з урахуванням обмеженних умов 
складування матеріалів) 

т 32,1   

4 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 22,47   

5 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 8,025   

6 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 22,47   

7 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 8,025   

  Розділ. Улаштування навісних риштувань на прогоновій 
будові для  монтажу прогонової будови       

8 Монтаж металоконструкцій навісного робочого настилу 
прогоновій будові ,з улаштуванням дерев'яних 
елементів , при висотi понад 12 м (з урахуванням 
обмеженних умов складування матеріалів) 

т 15,4   

9 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 5,12   

10 Монтаж навісного робочого настилу на прогоновій 
будові до 25 м масою до 2 т (46 раз) (з урахуванням 
обмеженних умов складування матеріалів) 

т 58,9   

11 Демонтування навісного робочого настилу на 
прогоновій будові до 25 м масою до 2 т (46 раз) (з 
урахуванням обмеженних умов складування матеріалів) 

т 58,9   

12 Демонтаж металоконструкцій стійкових риштувань та 
елементів робочого настилу , з iнвентарних конструкцiй 
при висотi понад 12 м, (з урахуванням обмеженних умов 
складування матеріалів) 

т 15,4   

 

13 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 3,584   



(зворотнi матерiали) 
14 Брухт металевий 

(зворотнi матерiали) 
т 1,28   

15 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 3,584   

16 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 1,28   

  Розділ. Технологічні площадки на Володимирському 
узвозі для монтажу блоків В2,В3,В4       

17 Улаштування щебеневої основи під плити для монтажу 
блоків В4,В2 та В3 /проведення робiт на однiй половинi 
проїзної частини при систематичному русi транспорту 
на другiй/ та з обмеженими умовами складування 
матеріалів 

100м3 2,34   

18 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 58,968   

  

 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу) та плит (2/3 від обсягу) ,які використовуються на 
технологічних площадках на весь період будівництва , 

буде враховано в розділі №19 

      

19 Розбирання основ щебеневих /проведення робiт на 
однiй половинi проїзної частини при систематичному 
русi транспорту на другiй/ та з обмеженими умовами 
складування матеріалів 

100 м3 2,34   

20 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби 
екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 
[при виконанні робіт з обмеженими умовами 
складування матеріалів або неможливості їх 
складування на будівельному майданчику для 
нормального забезпечення матеріалами робочих місць] 
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

100 м3 2,9484   

21 Монтаж збірних залізобетонних плит площадки під кран 
для монтажу блоків В4,В2,В3 /проведення робiт на однiй 
половинi проїзної частини при систематичному русi 
транспорту на другiй/ та з обмеженими умовами 
складування матеріалів 

100 м3 0,648   

22 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 21,6   

23 Розбирання збірних залізобетонних плит /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на другiй/ та з 
обмеженими умовами складування матеріалів 

100 м3 0,648   

24 Перевезення сміття від розбирання плит та щебеню до 
10 км 

т 148,349   

  Розділ. Навісні опори для монтажу блоків В3 та В9       
25 Монтаж елементів навісних опор, укрупнених на монтажi, 

на вiдмiтцi до 25 м прогоном до 12 м, масою до 3 т, (з 
урахуванням обмеженних умов складування матеріалів) 

т 20,1   

26 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 20,1   

27 Демонтаж елементів навісних опор, укрупнених на 
монтажi, на вiдмiтцi до 25 м прогоном до 12 м, масою до 
3 т, (з урахуванням обмеженних умов складування 
матеріалів) 

т 20,1   

28 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 14,07   

29 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 5,025   

 

30 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 14,07   

31 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 5,025   

  Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-1 на схилі 
Володимирської гірки краном HITACHI KH-850 з       



площадки на Володимирській гірці  
32 Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 

к.с.] за 1 прохiд /остаточне по нiвелювальних вiдмiтках/ 
1000м2 0,131   

  
 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу) та плит (2/3 від обсягу) ,які використовуються під 

технологічну опору ,буде враховано в розділі №19 
      

33 Улаштування щебеневих подушок пiд з.б плити для 
встановлення крану в обмежених умовах складування 
матеріалів 

100м3 0,197   

34 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше,з урахуванням 
5-ти кратної обіговості 

м3 5,4766   

35 Розбирання основ щебеневих в обмежених умовах 
складування матеріалів 

100 м3 0,197   

36 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби 
екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 
[при виконанні робіт з обмеженими умовами 
складування матеріалів або неможливості їх 
складування на будівельному майданчику для 
нормального забезпечення матеріалами робочих місць] 

100 м3 0,2738   

37 Улаштування збірних залізобетонних плит технологічної 
опори з обмеженими умовами складування матеріалів 

100 м3 0,216   

38 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 7,2   

39 Розбирання збірних залізобетонних плит технологічних 
опор в обмежених умовах складування матеріалів 

100 м3 0,216   

40 Перевезення сміття від розбирання плит та щебеню до 
10 км 

т 26,763   

41 Виготовлення паль зi стальних труб дiаметром до 800 
мм, довжиною до 20 м 

т 4,92   

42 Заглиблення вiброзанурювачем сталевих труб d=426мм 
на глибину до 15 м /в утруднених умовах iз вiдсипаних 
острiвцiв, на косогорах, iз помостiв, у котлованах зi 
шпунтовою огорожею/, з улаштуванням та 
демонтуванням направляючого кондуктора, 

т 4,92   

43 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 426 мм,  товщина стiнки 6 мм 

т 4,969   

44 Засипка пiском порожнин в трубах, на схилах 10м3 0,16   

45 Пiсок природний, рядовий м3 1,616   

46 Металоконструкцiї кондуктора  т 2,6   

47 Металоконструкцiї кондуктора  
(зворотнi матерiали) 

т 1,82   

48 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,65   

49 Монтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi до 12 м, з 
улаштуванням дерев'яного робочого настилу (в 
складних умовах, на косогорі) 

т 11,6   

50 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 11,6   

51 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй ,з розбиранням 
дерев'яного робочого настилу (в складних умовах, на 
косогорі) 

т 11,6   

 

52 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 8,12   

53 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 2,9   

54 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 13,384   

55 Вивезення брухту транспортом загального призначення 
з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 4,78   

  Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-2 на схилі       



Володимирської гірки краном РДК-250 з площадки на 
Володимирському узвозі 

  

 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу),  плит та блоків ФБС (2/3 від обсягу) ,які 
використовуються під технологічну опору ,буде 

враховано в розділі №19 

      

56 Установлення блокiв фундаментiв ФБС для роботи 
крану (з урахуванням інтенсивного руху транспорту в 
безпосередній близькості від місця робіт, та обмежених 
умов складування матеріалів) 

100шт 0,16   

57 Фундаментні блоки ФБС 12.4.6-Т з урахуванням 
обіговості, об'єм бiльше 0,2 до 1 м3, маса до 5 т, клас 
бетону В15 

м3 3,067   

58 Демонтування блокiв фундаментiв ФБС (з урахуванням 
інтенсивного руху транспорту в безпосередній 
близькості від місця робіт, та обмежених умов 
складування матеріалів) 

100шт 0,16   

59 Улаштування щебеневої основи під плити /проведення 
робiт на однiй половинi проїзної частини при 
систематичному русi транспорту на другiй/ 

100м3 0,92   

60 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше 

м3 23,184   

61 Розбирання основ щебеневих /проведення робiт на 
однiй половинi проїзної частини при систематичному 
русi транспорту на другiй/ 

100 м3 0,92   

62 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби 
екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] [при 
виконанні робіт з обмеженими умовами складування 
матеріалів або неможливості їх складування на 
будівельному майданчику для нормального 
забезпечення матеріалами робочих місць] 

100 м3 1,1592   

63 Улаштування збірних залізобетонних плит технологічної 
опори /проведення робiт на однiй половинi проїзної 
частини при систематичному русi транспорту на другiй/ 

100 м3 0,216   

64 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 7,2   

65 Розбирання збірних залізобетонних плит технологічних 
опор /проведення робiт на однiй половинi проїзної 
частини при систематичному русi транспорту на другiй/ 

100 м3 0,216   

66 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит)   

т 66,588   

67 Перевезення сміття від розбирання плит та щебеню до 
10 км 

т 55,094   

68 Виготовлення паль зi стальних труб дiаметром до 800 
мм, довжиною до 20 м 

т 4,92   

69 Заглиблення вiброзанурювачем сталевих труб d=426мм 
на глибину до 15 м /в утруднених умовах iз вiдсипаних 
острiвцiв, на косогорах, iз помостiв, у котлованах зi 
шпунтовою огорожею/, з улаштуванням та 
демонтуванням направляючого кондуктора 

т 4,92   

 

70 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 426 мм,  товщина стiнки 6 мм 

т 4,969   

71 Засипка пiском порожнин в трубах, на схилах 10м3 0,16   

72 Пiсок природний, рядовий м3 1,616   

73 Металоконструкцiї кондуктора  т 2,6   

74 Металоконструкцiї кондуктора  
(зворотнi матерiали) 

т 1,82   

75 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 0,65   

76 Монтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу (в 

т 14,54   



складних умовах, на косогорі, з обмеженими умовами 
складання матеріалів, та в беспосередній близкості від 
руху транспорту) 

77 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 14,54   

78 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з розбиранням дерев'яного робочого настилу, (в 
складних умовах, на косогорі, з обмеженими умовами 
складання матеріалів, та в беспосередній близкості від 
руху транспорту) 

т 14,54   

79 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 10,178   

80 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,635   

81 Перевезення металоконструкцій, що повертаються з 
місця будівництва, транспортом загального 
призначення на вiдстань 30 км 

т 11,998   

82 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 4,285   

  

Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-3 на 
тротуарі Володимирського узвозу з розкріпленням до 

опори №2 за допомогою  крана РДК-250  з площадки на 
Володимирському узвозі  

      

83 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, 
товщиною шару до 100 мм 

100 м2 0,24   

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

100м3 0,36   

85 Улаштування щебеневих подушок пiд з.б плити 
технологічної опори 

100м3 0,03   

  

 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу),  плит та блоків ФБС (2/3 від обсягу) ,які 
використовуються під технологічну опору ,буде 

враховано в розділі №19 

      

86 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше,з урахуванням 
5-ти кратної обіговості 

м3 0,834   

87 Розбирання основ щебеневих 100 м3 0,03   

88 Навантаження сипких матеріалів (грунту,асфальтне 
покриття,щебінь) в транспортні засоби екскаватором 
одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 

100 м3 6,4197   

89 Установлення з.б. блокiв ФБС для роботи крана шт 20   

90 Блоки та плити фундаментнi розмiром менше 3х3 м 
прямокутнi плоскi, об'єм  до 1 м3, маса до 5 т,з 
урахуванням 3-х кратної  обіговості 

м3 3,867   

91 Демонтування блокiв фундаментiв вiдкритих 
розподiльних пристроїв 

шт 20   

 

92 Улаштування збірних залізобетонних плит технологічної 
опори 

100 м3 0,108   

93 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 3,6   

94 Розбирання збірних залізобетонних плит технологічних 
опор 

100 м3 0,108   

95 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит)   

т 20,001   

96 Монтаж металоконструкцій : елементів опор типу МИК-С, 
елементів розкріплення ,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 23,64   

97 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 23,64   

98 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 23,64   

99 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 16,548   



(зворотнi матерiали) 
100 Брухт металевий 

(зворотнi матерiали) 
т 5,91   

101 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 16,548   

102 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 5,91   

  
Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-4 під блок 
В5 для укрупнення блоків В5,В6,В7 краном РДК-250 з 

технологічної естакади  
      

103 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,016   

104 Перевезення грунту до 30 км т 45,36   

105 Планування площ ручним способом, група грунтiв 2 1000м2 0,035   

106 Підсипання ґрунту вручну з ущільненням 100 м2 0,5   

  
 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу),  плит (2/3 від обсягу) ,які використовуються під 

технологічну опору ,буде враховано в розділі №19 
      

107 Улаштування щебеневих подушок пiд з.б плити 
технологічної опори 

100м3 0,025   

108 Розроблення щебеню з автомобiля-самоскида в 
котлован екскаваторами одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,003475   

109 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше,з урахуванням 
5-ти кратної обіговості 

м3 0,695   

110 Розбирання основ щебеневих 100м3 0,025   

111 Розроблення щебеню з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,003475   

112 Улаштування збірних залізобетонних плит технологічної 
опори з технологічної естакади 

100м3 0,027   

113 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 0,9   

114 Розбирання збірних залізобетонних плит технологічних 
опор 

100м3 0,027   

115 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит)   

т 3,362   

 

116 Монтаж металоконструкцій : елементів опор типу МИК-С, 
елементів драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi 
понад 12 м,з улаштуванням дерев'яного робочого 
настилу 

т 5,3   

117 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 5,3   

118 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 5,3   

119 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 3,71   

120 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,325   

121 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 3,71   

122 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 1,325   

  Після демонтажу опори зворотня засипання        
123 Розроблення грунту (місце складування) з 

навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
1000м3 0,0168   



одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2, /кiвш 
грейферний/ 

124 Перевезення грунту до 30 км т 45,36   

125 Вивантаження грунту з автомобiля-самоскида 
екскаваторами одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,0168   

  
Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-5 під блок 
В7 для укрупнення блоків В5,В6,В7 краном РДК-250 з 

технологічної естакади  
      

126 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,0045   

127 Перевезення грунту до 30 км т 12,7575   

128 Планування площ ручним способом, група грунтiв 2 1000м2 0,035   

129 Підсипання ґрунту вручну з ущільненням 100 м2 0,1   

  
 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу),  плит (2/3 від обсягу) ,які використовуються під 

технологічну опору ,буде враховано в розділі №19 
      

130 Улаштування щебеневих подушок пiд з.б плити 
технологічної опори 

100м3 0,025   

131 Розроблення щебеню з автомобiля-самоскида в 
котлован екскаваторами одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,003475   

132 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше,з урахуванням 
5-ти кратної обіговості 

м3 0,695   

133 Розбирання основ щебеневих 100м3 0,025   

134 Розроблення щебеню з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,003475   

135 Улаштування збірних залізобетонних плит технологічної 
опори з технологічної естакади 

100м3 0,027   

136 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 0,9   

137 Розбирання збірних залізобетонних плит технологічних 
опор з технологічної естакади 

100м3 0,027   

 

138 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит)   

т 3,362   

139 Монтаж металоконструкцій : елементів опор типу МИК-С, 
елементів драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi 
понад 12 м,з улаштуванням дерев'яного робочого 
настилу 

т 8,6   

140 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 8,6   

141 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 8,6   

142 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 6,02   

143 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 2,15   

144 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 6,02   

145 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 2,15   

  Після демонтажу опори зворотня засипання        
146 Розроблення грунту (місце складування) з 

навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 

1000м3 0,00473   



ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2, /кiвш 
грейферний/ 

147 Перевезення грунту до 30 км т 12,758   

148 Вивантаження грунту зі зворотньою засипкою з 
автомобiля-самоскида екскаваторами одноковшовими 
дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 
65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,00473   

  
Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-6 з 
розкріпленням до опори №3 краном РДК-250 з 

технологічної естакади  
      

149 Розробка грунту вручну уступів глибиною до 1,5м, група 
грунтiв 2 

100м3 0,3   

150 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,0315   

151 Перевезення грунту до 30 км т 85,05   

  
 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу), плит (2/3 від обсягу) ,які використовуються під 

технологічну опору ,буде враховано в розділі №19 
      

152 Улаштування щебеневих подушок пiд з.б плити 
технологічної опори 

100м3 0,5   

153 Розроблення щебеню з автомобiля-самоскида в 
котлован екскаваторами одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,0695   

154 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше,з урахуванням 
5-ти кратної обіговості 

м3 13,9   

155 Розбирання основ щебеневих 100м3 0,5   

156 Розроблення щебеню з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,0695   

157 Улаштування збірних залізобетонних плит 
технологічних опор 

100м3 0,0135   

158 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 0,45   

 

159 Розбирання залізобетонних плит технологічних опор 100м3 0,0135   

160 Установлення з.б. блокiв ФБС для привантаження 
прогонової будови 

шт 8   

161 Блоки та плити фундаментнi розмiром менше 3х3 м 
прямокутнi плоскi, об'єм  до 1 м3, маса до 5 т,з 
урахуванням 3-х кратної  обіговості 

м3 1,533   

162 Демонтування блокiв фундаментiв вiдкритих 
розподiльних пристроїв 

шт 8   

163 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит,блоків)   

т 27,198   

164 Монтаж металоконструкцій : елементів опор типу МИК-С, 
елементів розкріплення ,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу[ /при 
монтажi конструкцiй на висотi бiльше 25 м/ 

т 31,04   

165 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 31,04   

166 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 31,04   

167 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 21,728   

168 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 7,76   

169 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 21,728   

170 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] т 7,76   



транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

  
Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-7 на 
технологічній естакаді краном HITACHI KH-850 з 

технологічної естакади  
      

  
 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу), плит (2/3 від обсягу) ,які використовуються під 

технологічну опору ,буде враховано в розділі №19 
      

171 Розроблення щебеню з автомобiля-самоскида в 
котлован екскаваторами одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,003475   

172 Улаштування щебеневих подушок пiд з.б плити 
технологічної опори 

100м3 0,025   

173 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше,з урахуванням 
5-ти кратної обіговості 

м3 0,695   

174 Розробка щебеневих подушок пiд з.б плити 
технологічної опори 

100м3 0,025   

175 Розроблення щебеню з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 2, /кiвш грейферний/ 

1000м3 0,003475   

176 Улаштування залізобетонних плит технологічної опори 100м3 0,027   

177 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 0,9   

178 Розбирання залізобетонних плит технологічної опори 100м3 0,027   

179 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит,блоків)   

т 3,362   

180 Монтаж металоконструкцій : елементів опор типу МИК-С, 
опорних кліток,елементів драбин з iнвентарних 
конструкцiй при висотi понад 12 м,з улаштуванням 
дерев'яного робочого настилу[ 

т 15,16   

181 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 15,16   
 

182 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 15,16   

183 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 10,612   

184 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,79   

185 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 10,612   

186 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 3,79   

  
Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-8 на схилі 

під аркою Дружби народів краном HITACHI KH-850 з 
технологічної естакади  

      

187 Заглиблення сталевих труб діаметром до 820 мм, на 
глибину до 30 м віброзанурювачами Muller MS-48 
HFV/MS-A785V,з встановленням кондуктора (на косогорі, 
з технологічного містка) 

1 т 4,92   

188 Рiзання обсадних труб зовнiшнiм дiаметром 426 мм 1рiзка 4   

189 Металоконструкцiї кондуктора  т 2,6   

190 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 426 мм, товщина стiнки 6 мм 

т 4,92   

191 Витягання сталевих труб діаметром до 820 мм, 
довжиною до 30 м віброзанурювачами Muller MS-48 
HFV/MS-A785V 

1 т 4,92   

192 Металоконструкцiї кондуктора  
(зворотнi матерiали) 

т 1,82   

193 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та т 3,444   



спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 426 мм, товщина стiнки 6 мм 
(зворотнi матерiали) 

194 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,88   

195 Монтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 14,54   

196 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 14,54   

197 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 14,54   

198 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 10,178   

199 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,635   

200 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 15,442   

201 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 5,515   

  
Розділ. Улаштування технологічної опори ТО-9 на схилі 
під аркою Дружби народів краном HITACHI KH-850 на 

площадці біля  арки Дружби народів 
      

202 Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 
к.с.] за 1 прохiд /остаточне по нiвелювальних вiдмiтках/ 

1000м2 0,131   

 

  
 Перевезення та зворотне перевезення щебеню (4/5 від 
обсягу), плит (2/3 від обсягу) ,які використовуються під 

технологічну опору ,буде враховано в розділі №19 
      

203 Улаштування щебеневих подушок пiд з.б плити 
технологічної опори 

100м3 0,197   

204 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше,з урахуванням 
5-ти кратної обіговості 

м3 5,4766   

205 Розбирання основ щебеневих 100 м3 0,197   

206 Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби 
екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 

100 м3 0,2738   

207 Улаштування збірних залізобетонних плит технологічної 
опори 

100 м3 0,216   

208 Залізобетонні плити 3,0х2,5х0,18м,з урахуванням 3-х 
кратної обіговості 

м3 7,2   

209 Розбирання збірних залізобетонних плит технологічних 
опор 

100 м3 0,216   

210 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит)   

т 26,763   

211 Заглиблення сталевих труб діаметром до 820 мм, на 
глибину до 30 м віброзанурювачами Muller MS-48 
HFV/MS-A785V,з встановленням кондуктора (на косогорі, 
з технологічного містка) 

1 т 4,92   

212 Рiзання обсадних труб зовнiшнiм дiаметром 426 мм 1рiзка 4   

213 Металоконструкцiї кондуктора  т 2,6   

214 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 426 мм, товщина стiнки 6 мм 

т 4,92   

215 Витягання сталевих труб діаметром до 820 мм, 
довжиною до 30 м віброзанурювачами Muller MS-48 
HFV/MS-A785V 

1 т 4,92   

216 Металоконструкцiї кондуктора  
(зворотнi матерiали) 

т 1,82   

217 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 426 мм, товщина стiнки 6 мм 
(зворотнi матерiали) 

т 3,444   



218 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,88   

219 Монтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 14,68   

220 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 14,68   

221 Демонтаж металоконструкцій : оголовка, ростверка, 
елементів опор типу МИК-С,опорних кліток,елементів 
драбин з iнвентарних конструкцiй при висотi понад 12 м, 
з улаштуванням дерев'яного робочого настилу 

т 14,68   

222 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 10,276   

223 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,67   

224 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 15,54   

225 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 5,55   

  Розділ. Улаштування збиральних кліток на технологічній 
естакаді та на сходах для укрупнення блоків В5,В6,В7       

 

226 Монтаж елементів збиральних кліток на технологічній 
естакаді, навісної опори на блоці В6, укрупнених на 
монтажi, на вiдмiтцi до 25 м прогоном до 12 м, масою до 
3 т 

т 12,9   

227 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 12,9   

228 Демонтаж елементів навісних опор, укрупнених на 
монтажi, на вiдмiтцi до 25 м прогоном до 12 м, масою до 
3 т 

т 12,9   

229 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 9,03   

230 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 3,225   

231 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 9,03   

232 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 3,225   

233 Установлення з.б. блокiв ФБС для пригрузу шт 8   

234 Блоки та плити фундаментнi розмiром менше 3х3 м 
прямокутнi плоскi, об'єм  до 1 м3, маса до 5 т,з 
урахуванням 3-х кратної  обіговості 

м3 1,533   

235 Демонтування блокiв фундаментiв вiдкритих 
розподiльних пристроїв 

шт 8   

236 Перевезення сміття до 30 км (від розбирання щебеню 
та плит,блоків)   

т 3,833   

237 Улаштування по фермах робочого настилу суцiльного 
товщиною 40 мм 

100м2 0,125   

238 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт 

м3 0,525   

239 Розбирання по фермах робочого настилу суцiльного 
товщиною 40 мм 

100м2 0,125   

240 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт 
(зворотнi матерiали) 

м3 0,4095   

241 Перевезення лісоматеріалів транспортом загального 
призначення з напівпричіпом на вiдстань 30 км 

т 0,249795   

  Розділ. Улаштування підйомної системи для підйому 
укрупнених блоків В5,В6,В7 в проектне положення       

242 Монтаж елементів металоконструкцій рами ,укрупнених 
на монтажi, на вiдмiтцi до 25 м прогоном до 12 м, масою 
до 3 т 

т 13,4   

243 Канати арматурнi К-7 діам.15мм (L=720м) 100кг 7,9128   



244 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 13,4   

245 Демонтаж елементів металоконструкцій рами, 
укрупнених на монтажi, на вiдмiтцi до 25 м прогоном до 
12 м, масою до 3 т 

т 13,4   

246 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 9,38   

247 Канати арматурнi К-7 діам.15мм (L=720м) 
(зворотнi матерiали) 

100кг 5,539   

248 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 5,328   

249 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 14,919   

250 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 5,328   

  Розділ. Елементи стропування блоків прогонової будови       
251 Монтаж траверси для монтажу блоків прогонової будови 

(12 раз) 
т 6   

 

252 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 6   

253 Демонтаж траверси для монтажу блоків прогонової 
будови (12 раз) 

т 6   

254 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
(зворотнi матерiали) 

т 4,2   

255 Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 1,5   

256 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на вiдстань 
30 км 

т 4,2   

257 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] 
транспортом загального призначення з напівпричіпом 
на вiдстань 30 км 

т 1,5   

  Розділ. Захист металоконструкцій СДЗ від корозії       
258 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 (3рази) 
100м2 48,075   

259 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 (жовта) (2 рази) 

100м2 9,655   

  

Розділ. Перевезення та зворотне перевезення щебеню 
(4/5 від обсягу) та плит (2/3 від обсягу) ,які 

використовуються на технологічних площадках та як 
основи технологічних опор на весь період будівництва  

      

260 Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м 
транспортом загального призначення (2/3 від всього 
обсягу плит) на вiдстань 30 км 

т 299,75   

261 Зворотне перевезення збірного залізобетону довжиною 
до 3 м транспортом загального призначення (2/3 від 
всього обсягу плит) на вiдстань 30 км 

т 299,75   

262 Перевезення заповнювачів природних щебеню (4/5 від  
обсягу) , що транспортуються навалом, самоскидами на 
вiдстань 30 км 

т 545,152   

263 Зворотне перевезення заповнювачів природних 
щебеню (4/5 від  обсягу) , що транспортуються навалом, 
самоскидами на вiдстань 30 км 

т 545,152   

 



ДОДАТОК 5 
 

Лист – згода 
 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 №2297-VI 
даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які 
передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного 
законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво 
про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові 
рахунки, електронні ідентифіковані дані:номери телефонів, електронні адреси або інша 
необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для 
забезпечення участі у процесі тендеру, цивільно-правових та господарських відносин. 

 
 

Дата______               
Керівник __________________________________________________ (підпис)          
М.П. 

 
 
 
 


