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Івано-Франківськ – 2015 рік 

 



 

І. Загальні положення 
 

1. Терміни, які 

вживаються в 

документації 

конкурсних торгів  

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 

Закону України „ Про здійснення державних закупівель ” від 

10.04.2014 р. № 1197-VIІ (далі Закон). Терміни, які використовуються 

в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 

визначених Законом.  

2. Інформація про 

замовника торгів 

 

повне найменування Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради 

місцезнаходження Україна, 76018 м. Івано-Франківськ , вул. Незалежності, 6  

посадова особа замов- 

ника, уповноважена 

здійснювати зв'язок з 

учасником 

Шелюг Юрій Володимирович – начальник ВТВ, тел (03422) 3-04-76,  

Тутка Андрій  Олегович – інженер ВТВ , тел.(03422) 2-57-82 

 факс   (03422)  2-56-51, Е-mail - vtv.ykb.if.mvk@ukr.net 

  

3. Інформація про 

предмет закупівлі 

 

найменування 

предмета закупівлі 

Роботи з добудови ЗОШ №5 в м. Івано-Франківську на вул. І. Франка, 

19 

вид предмета закупівлі Будівництво 

місце, кількість обсяг 

поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

 

м. Івано-Франківськ, загальна площа – 419 кв.м 

строк поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

 

листопад 2015р. - вересень 2017р. 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги 

5. Недискримінація 

учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі 

на рівних умовах 

6. Інформація про 

валюту, у якій повинна 

бути розрахована і 

зазначена ціна пропо-

зиції конкурсних торгів 

 

 

Валюта пропозиції конкурсних торгів - гривня 

 

7. Інформація про 

мову, якою повинні 

бути складені пропози-

ції  конкурсних торгів 

 

Під час проведення процедури закупівель усі документи, що 

готуються учасником, викладаються українською мовою 

 

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів 
 

1. Процедура надання 

роз’яснень щодо 

документації 

конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до 

закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися 

до «Замовника» за роз'ясненнями щодо  документації конкурсних 

торгів. «Замовник» повинен надати роз’яснення на звернення 

протягом трьох днів з дня його отримання. «Замовник» має право з 

власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до 

документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та 

розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та 

повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття 

рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано 

документацію конкурсних торгів. 

У разі несвоєчасного подання «Замовником» роз'яснень щодо змісту 

документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї 

змін «Замовник» повинен продовжити строк подання та розкриття 



пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити 

про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 

2. Порядок проведення 

зборів з метою 

роз’яснення запитів 

щодо документації 

конкурсних торгів 

 

 

Не заплановано 

 

 

ІІІ. Підготовка пропозиції конкурсних торгів 
 

1. Оформлення 

пропозиції конкурсних 

торгів 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 

підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 

пронумерована у запечатаному конверті. Кожен учасник процедури 

закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. 

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 

закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис 

уповноваженої посадової особи учасника. 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів 

учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу 

засновників, наказом про призначення або довіреністю. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, підпи-

саному уповноваженою посадовою особою учасника в місцях 

склеювання. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування 

і місцезнаходження «Замовника»; назва предмета закупівлі відповідно 

до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування 

(прізвище, імя, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місце-

знаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 

номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до _______ 

(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів»). 

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів 

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 

закупівлі, повинна складатися з:  

-  пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1); 

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 

пропозиції конкурсних торгів;  

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі (Р ІІІ п.7); 

- документів з інформацією про субпідрядників згідно з Додатком 2. 

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність 

кваліфікаційним критеріям (р. ІІІ. п.6); 

- календарного плану виконання робіт. 

3. Забезпечення пропо-

зиції конкурсних торгів 
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачається. 

 4. Умови повернення  

чи неповернення 

забезпечення пропо-

зиції конкурсних торгів 

 
Відповідно ст. 24 Закону 

5. Строк, протягом 

якого пропозиції 

конкурсних торгів є 

дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом  90  днів 

з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього 

строку «Замовник» має право вимагати від учасників продовження 

строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: 

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 

забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 

пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні 

критерії до учасників 

На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник 

подає такі документи: 



- копії раніше укладених договорів для підтвердження досвіду 

виконання аналогічних робіт; 

- оригінал довідки з обслуговуючих банків  у яких відкриті рахунки 

про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше як 

місячної давнини відносно дати розкриття); 

- копії балансу з відміткою про прийняття органами статистики та 

звіту про фінансові результати за останній звітний період (за  2014р.); 

- копія звіту про рух грошових коштів (або довідку довільної форми - 

при скороченій фінансовій звітності) за останній звітний період  

(за 2014р.);  

  Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах 

учасник  у складі своєї пропозиції надає такі документи:  

- оригінал витягу з ЄДР (єдиного державного реєстру) осіб та 

фізичних осіб підприємців, який видано учаснику не раніше одного 

місяця до дати подання пропозиції; 

- оригінал довідки з Єдиного реєстру підприємств, про відсутність 

Учасника в Єдиній базі даних про підприємства,  щодо  яких 

порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної 

давнини відносно дати розкриття пропозиції; 

- інформація в довільній формі 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 (не більше як місячної давнини відносно дати 

розкриття); 

- інформацію щодо наявності антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у 

випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням 

копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про 

призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної 

особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи  у 

випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону. 

 - оригінал, або нотаріально завірена копія Довідки з інформаційного 

центру МВС України про те, що службову (посадову) особу учасника, 

яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не 

було засуджено 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. 

Довідка повинна бути видана не раніше ніж за місяць відносно до дати 

розкриття пропозиції; 

- довідка (у довільній формі), яка містить інформацію про те, чи 

притягався учасник протягом останніх трьох років 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, які стосуються 

спотворення результатів торгів (тендерів) (Додаток 4); 

- копію Статуту або іншого установчого документа; 

- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність 

заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на 

момент розкриття пропозицій; 

- інформацію про кількість укладених трудових договорів з 

найманими працівниками  та розмір середньомісячної заробітної 

плати  за останні 6 місяців (Додаток 3). 

Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з 

урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У 

разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент 

повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14


ненаданого документа. 
Всі документи, за винятком оригіналів довідок, засвідчуються 

підписом уповноваженої особи  учасника торгів.  

7. Інформація про 

необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна пропозиція учасника, розрахована на підставі відомості 

обсягів робіт, що закуповуються, повинна включати розрахунок ціни 

конкурсної пропозиції (локальний кошторис з розрахунком договірної 

ціни)   виконаний  відповідно п.6.2 розділу 6 ДСТУ–  Б Д. 1. 1 – 1 : 

2013 Правила визначення вартості будівництва  з урахуванням змін. 

Розрахунок ціни конкурсної пропозиції має бути наданий у 

друкованому вигляді та додатково на магнітному носії бажано у 

програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який 

взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та 

розрахунків договірних цін. Ціна  пропозиції, за яку Учасник 

погоджується 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 (з врахуванням якісних та технічних 

характеристик матеріальних ресурсів вказаних в відомості обсягів 

робіт документації конкурсних торгів) та поточних цін на них. До ціни 

конкурсної пропозиції (локального кошторису з розрахунком 

договірної ціни) мають бути надані підтверджуючі розрахунки за 

статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ –  Б Д. 1. 1 – 

1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва  з урахуванням змін 

в тому числі:  

 відомість ресурсів до конкурсної пропозиції (з економічним 

обґрунтуванням змін при наявності); 

 розрахунки показника загальновиробничих витрат виконані 

розрахунково – аналітичним методом та вартості загальновиробничих 

витрат до конкурсної пропозиції;  

 розрахунки показника адміністративних витрат виконані 

розрахунково – аналітичним методом та коштів на покриття 

адміністративних витрат до конкурсної пропозиції; 

 розрахунок прибутку до конкурсної пропозиції; 

 розрахунки інших витрат необхідних для забезпечення здійснення 

будівництва та покриття  додаткових витрат пов’язаних з 

інфляційними процесами (при їх наявності); 

 поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими   

цінами по регіону, або надати документальне підтвердження 

(обґрунтування) поданої ціни (за запитом «Замовника» ). 

Примітка. Відповідно до проекту організації будівництва 

приоб’єктні склади і площадки для складування матеріалів, виробів та 

конструкцій розташовані в безпосередній близькості від об’єкта 

будівництва. Виходячи з наведеного внутрішньобудівельний 

транспорт матеріальних ресурсів автомобільним транспортом у 

розрахунках одиничної вартості видів робіт, який передбачений 

нормами, не враховується.  

8. Інформація про 

субпідрядника 

(субпідрядників) 

У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій в обсязі 

20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник 

процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне 

найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта 

господарювання. Дивись Додаток 2 . 

9. Опис окремої 

частини предмета 

закупівлі (лота), щодо 

якої можуть бути 

подані пропозиції 

конкурсних торгів 

Учасник подає свою пропозицію стосовно предмету закупівлі в 

цілому. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх 

запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, 

що виконуються субпідрядними організаціями. 



10. Внесення змін або 

відкликання пропозиції 

конкурсних торгів 

учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 

конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява 

про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, 

коли вони отримані замовником до закінчення строку подання 

пропозиції конкурсних торгів. 
 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 

1. Спосіб, місце та 

кінцевий строк 

подання пропозицій 

конкурсних торгів: 

спосіб подання 

пропозицій конкурсних 

торгів 

Особисто або поштою 

місце подання 

пропозиції конкурсних 

торгів 

 

За адресою замовника, 6-й поверх, каб. № 6 

кінцевий строк 

подання пропозицій 

конкурсних торгів 

(дата, час) 

20.10.15р.  до 9-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані 

«Замовником» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і 

повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника «Замовник» 

протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує 

надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та 

часу. 

2. Місце, дата та час 

розкриття пропозицій 

конкурсних торгів: 

місце розкриття пропо 

зицій конкурсних 

торгів 

За адресою замовника, кабінет першого заступника начальника 

управління, головного інженера. 

 

дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів 

 
20.10.15р.   о 10-00 год. 

 
 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
 

1. Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

пропозицій конкурсних 

торгів із зазначенням 

питомої ваги критерію 

«Замовник» має право звернутися до учасників за роз'ясненнями 

змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду 

та оцінки пропозицій.  «Замовник» та учасники не можуть ініціювати 

будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої 

пропозиції конкурсних торгів.  

     Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі критеріїв:  

Ціна;        

   Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:  Кількість 

балів по критерію ціна дорівнює – 100 балів. 

               

 Методика оцінки:       

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним 

чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), 

присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів 

для решти конкурсних пропозицій  визначається за формулою: 

Б ц. обчисл  = (Ц min / Ц обчисл) * 100, де  

Б ц обчисл   - обчислювана кількість балів за критерієм ціна; 

Ц min – найнижча ціна за критерієм; 

Ц обчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна». 



Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі 

зростання значень сумарного показника. У випадку однакового 

значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів 

конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в 

голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати 

голосування розділилися порівну,  вирішальний голос має Голова 

конкурсного комітету. 

2. Виправлення 

арифметичних 

помилок. 

«Замовник» має право на виправлення арифметичних помилок, 

допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій 

пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови 

отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію 

конкурсних торгів. 

3. Інша інформація.  

 

 

 

 

 

Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, 

сертифікатів на роботи та документів пов’язаних з торгами і 

самостійно несе всі витрати на їх отримання. 

Учаснику не відшкодовують витрати, пов’язані з підготовкою та 

поданням пропозиції (у т. ч. у разі скасування конкурсних торгів чи 

визнання їх такими, що не відбулися). 

4. Відхилення 

пропозицій конкурсних 

торгів 

   «Замовник» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:           

1)  учасник:    не   відповідає   кваліфікаційним  критеріям,  

встановленим Розділом ІІІ, п.6 – конкурсної документації;   

    не   погоджується    з     виправленням       виявленої      

«Замовником»  арифметичної помилки;     

2)  наявні  підстави,  зазначені  у  статті  17  та  частині  сьомій  статті 

28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;                             

3)  пропозиція   конкурсних  торгів  не відповідає  умовам  

документації конкурсних торгів, в т. ч. при ненаданні, на вимогу  

«Замовника»  документального   підтвердження (обґрунтування) 

вартості матеріалів, ціни на які (при рівних характеристиках) 

відрізняються від цін по регіону.   

5. Відміна замовником 

торгів чи визнання їх 

такими, що не 

відбулися 

«Замовник» відміняє торги у разі: 

 відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; 

 неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель; 

 виявлення факту змови учасників; 

 порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 

процедури закупівлі; 

 подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 

торгів; 

 відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; 

 якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; 

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

якщо:  

  ● ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 

суму, передбачену «Замовником» на фінансування закупівлі; 

  ●здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 

сили; 

  ● скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

VI. Укладання договору про закупівлю. 

1. Терміни укладання 

договору 

«Замовник» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 

конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 

днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації 

конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення 

права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може 



бути укладеним раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-

порталі Уповноваженого органу  з питань закупівель повідомлення 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення 

договору надає  нотаріально завірену копію ліцензії на провадження 

господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів 

архітектури. 

2. Істотні умови, які 

обов’язково 

включаються до 

договору про 

закупівлю 

1. Предметом договору є роботи з добудови ЗОШ №5 в м. Івано-

Франківську на вул. І. Франка, 19. 

 2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно 

до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 

України з урахуванням особливостей, визначених Законом України 

«Про здійснення державних закупівель». Умови договору про 

закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних 

торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) 

переможця процедури закупівлі.  

3. Договірна ціна встановлюється динамічною і повинна відповідати 

акцептованій конкурсній пропозиції «Підрядника». 

4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються проміжними 

платежами на підставі актів прийомки робіт (форми  № КБ - 2в   і   № 

КБ - 3в) підписаних уповноваженими представниками сторін, з 

врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. 

«Замовник» при розрахунках за виконані роботи (при підписанні 

форми  № КБ - 2в і № КБ - 3в) має право вимагати в «Підрядника» 

накладні на матеріали та розрахунки вартості маш.-год. машин і 

механізмів, які були залучені для виконання робіт.  

Надання авансу для початку виконання робіт – в межах 30 % від 

бюджетного призначення  на поточний рік.  

5. Уточнення динамічної ціни, на бюджетні призначення наступних 

років, здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків 

«Підрядника»,  у відповідності  з розділом 6 ДСТУ-Б Д. 1. 1 – 1 : 2013,  

виключно: 

5.1.При збільшенні вартості трудових і матеріально-технічних 

ресурсів; 

5.2. При зміні законодавства з питань оподаткування та з інших 

питань обов’язкове  застосування положень якого призводить до зміни 

вартості робіт; 

5.3. При виникненні обставин непереборної сили – надзвичайних 

обставин та подій, які не можуть бути передбачені сторонами. 

6. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання його 

сторонами і діє до повного завершення виконання робіт та оплати за 

них. 

 7. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду. 

Невід'ємною частиною договору підряду є календарний план 

виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення 

всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. 

   Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо  

виконання робіт можливе у разі виникнення документально 

підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування 

витрат «Замовником» за умови, що такі зміни не призведуть до 

збільшення суми, визначеної в договорі. 

 8. Гарантійний   термін   експлуатації –  десять років  від  дати  

прийняття об’єкта  в експлуатацію. Гарантійний термін якості робіт – 

12 місяців від  дати  прийняття об’єкта  в експлуатацію.  

 9. «Замовник» 

 9.1. Має  право: 

■ відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у 



разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) 

використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації 

та договорі підряду, i не можуть бути усунені «Підрядником», 

«Замовником» або третьою особою; 

■ відмовити «Підряднику» у залученні до роботи деяких субпідрядних 

організацій, при цьому «Замовник»  письмово повідомляє про це 

«Підрядника» із мотивацією відмови; 

■ перераховувати кошти безпосередньо на розрахунковий рахунок 

«Субпідрядника» на підставі складених і підписаних «Підрядником» 

документів про прийняття виконаних обсягів робіт і його 

розподільчого листа; 

■ вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли 

внаслідок допущених «Підрядником» порушень, або виправити їх 

своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У 

такому разі збитки, завдані «Замовнику», відшкодовуються 

«Підрядником», у тому числі за рахунок вiдповiдного зниження 

договірної ціни;  

■ відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування 

збитків, якщо «Підрядник» своєчасно не розпочав роботи або виконує 

їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором 

підряду, стає неможливим; 

■ відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення 

виконання робіт, оплативши «Підряднику» виконану частину робіт з 

відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою; 

■ ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання 

договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних 

порушень «Підрядником» умов договору підряду. 

  9.2. Зобов’язується: 

■ протягом 10-ти днів з дня підписання договору призначити осіб 

відповідальних за узгодження об’єму виконаних робіт та підписання   

актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в; 

■ передати «Підряднику» проектно-кошторисну документацію в 2-х 

примірниках; 

■ здійснювати фінансування виконаних робіт з врахуванням вимог п. 1 

ст. 49  Бюджетного Кодексу України. 

  10. «Підрядник» 

10.1. Має  право: 

■ залучати для виконання робіт, надання послуг будівельні 

спеціалізовані організації (субпідрядників), які мають відповідні 

дозвільні документи (ліцензію, дозвіл і т.п.). 

   10.2. Зобов’язується: 

■ виконати всі роботи в обсязі й у терміни передбачені даним 

договором і взяти участь у здачі об’єкту в експлуатацію; 

■ при виконанні робіт забезпечувати дотримання всіх необхідних 

заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони 

приміщень; 

■ здійснювати контроль і нести відповідальність перед «Замовником» 

за виконані роботи власними силами чи залученими субпідрядними 

організаціями; 

■ гарантувати якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, 

досягнення показників, визначених у проектній документації, та 

можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.  

 11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися 

після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному 

обсязі, крім випадків: 

 11.1. внесення змін у проектно-кошторисну документацію до початку 

або в процесі виконання робіт, що приведе до зміни обсягу закупівлі 

(виконання робіт); 



 11.2. зменшення обсягу закупівлі (виконання робіт) виходячи від 

реального фінансування видатків «Замовника»; 

 11.3. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо 

передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення 

документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили 

таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки 

фінансування витрат «Замовника» за умови, що такі зміни не 

призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 

12. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати 

такий правовий наслідок - сплата неустойки. При затримці з вини 

«Підрядника» термінів здачі об’єкту в експлуатацію він сплачує 

«Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів 

договірної ціни за кожний день протермінування.  

13. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, 

договір вважається неукладеним.. Якщо учасник вчинив фактичні дії 

щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються 

відповідно до Цивільного кодексу України. 

3. Дії замовника при 

відмові переможця 

торгів підписати 

договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору 

про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів 

або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 

визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», 

«Замовник» визначає найбільш економічно вигідну пропозицію 

конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення 

виконання договору  

про закупівлю 

 

Не вимагається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 
Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче. 

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 
Учасник подає свою цінову пропозицію конкурсних торгів за наступною формою: 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності)) 

 

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у 

конкурсних торгах свою пропозицію: 

1. Повне найменування учасника 

________________________________________________________ 
 

2. Адреса (місце знаходження) 

__________________________________________________________ 
 

3. Телефон/факс:___________________________________________________________________ 
 

4. Електронна 

адреса:__________________________________________________________________ 
 

5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) 

__________________________________________________________________________________  
 

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, 

__________________________________________________________________________________

_  
 

7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів 

________________________________________________________________________ 
          (загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ , цифрами та прописом) 
 

8.  Гарантійний термін експлуатації _______________ місяців. 
 

9.  Гарантійний термін якості робіт    _______________ місяців  
 

10. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури 

закупівлі __(посада, прізвище, ім’я та по батькові)__________________  
 

11.  Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття 

пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і 

може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.  

Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені у документації конкурсних 

торгів (п.VІ.2) та зобов’язуємося їх виконувати, якщо наша пропозиція буде акцептована.  

  

 _______________________________________             ____________    ____________________ 
          (посада керівника підприємства, організації, установи)                        (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 2 
 

Перелік документів з інформацією про субпідрядників 
 (надаються в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт) 

 

1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається. 

2. Копії ліцензій субпідрядників на виконання видів робіт, які передбачається доручити 

субпідрядникам.  

 

Форма пропозицii про залучення субпідрядників 
 

Повне найменування та 

місцезнаходження 

субпідрядної організації 

Види робіт, які передбачаються 

доручити субпідряднику 

Орієнтована вартість робіт 

субпідрядника у вiдcoткax (%) 

до ціни конкурсної пропозиції  

   

 

П.I.Б. уповноваженої особи учасника                                                     (підпис) 

 

 

 

Додаток 3 

Довідка 

про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками  

 та розмір середньомісячної заробітної плати  за останні 6 місяців 

(СГ)___________________________________________________ 

 

 

Кількість 

найманих 

працівників 

Кількість 

укладених 

трудових 

угод 

Розмір 

ставки 

Розмір середньомісячної заробітної плати  

за попередні 6 місяців 

Фонд 

заробітної 

плати  
І П Ш ІV V VI 

          

   

   _________________                                                        _______________ 

           (П-І-Б     СГ)                                                                                                                                                            (підпис) 

 

 

Додаток 4 

 

З   Р   А   З   О   К 
 

«Довідка щодо притягнення до відповідальності учасника за вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів 

(тендерів)» 

 

   Повідомляємо, що суб’єкта господарювання (учасника) __________ не було (було)  

притягнуто протягом останніх трьох років 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, які стосуються спотворення 

результатів торгів (тендерів). 

  

Керівник Учасника процедури закупівлі  ________________________ ПІБ         

                         (підпис) 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14


 

Відомість обсягів робіт, що закуповуються по об’єкту 
  «Добудова ЗОШ № 5 в м.Івано-Франківську по вул. І.Франка, 19 (перехід)» 

 

№ 
п/п 

Найменування  робіт  і  витрат  
Одиниця  
виміру 

Кількість  Примітка 

1 2 3 4 5 

Об’єктний кошторис  № 2 – 1.  Добудова переходу між корпусами ЗОШ № 5 

Локальний кошторис  № 2 - 1 – 1. Загальнобудівельні роботи 

Розділ 1    Землянi роботи 

1 
Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 
ковшом 

1000 м3 0,149  

2 Перевезення грунту до 10 км, без завантаження т 298  

3 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 100 м3 0,24  

4 
Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з 

переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 
1000 м3 0,125  

5 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 100 м3 1,25  

Розділ 2    Фундаменти пальові 

Паля ПнД500х2 - 80 шт. 

6 
Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на автомобілі, 

група грунтів 2 
100 ям 0,8  

7 Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 529 мм шт 80  

8 Установлення у свердловину паль масою до 5 т шт 80  

9 
Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором 

розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 
мм 

м 80  

10 Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонок діаметром до 80 см м3 25,6 
Клас бетону             
В 20 (М250),  

11 Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону т 2,3232  

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

16-18 мм 
т 2,3232  

Розділ 3   Ростверки 

Ростверк РСм-1 - 4 шт. 

13 Улаштування бетонноЇ підготовки 100 м3 0,022 
Клас бетону 
В7,5 (М100) 

14 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки із щитів площею до 1 м2 
для улаштування фундаментів загального призначення під колони, обсяг 

конструкцій, м3 понад 3 
100 м3 0,324  

15 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з 
арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні 

основи, діаметр арматур, мм понад 12 до 18 
т 1,8414  

Деталі 

16 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,3696  

17 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 0,0652  

18 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 

мм 
т 1,2096  

19 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,1976  

20 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм до 300 
100 м3 0,324  

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 33,048  

Ростверк РСм-2 - 4 шт. 

22 Улаштування бетонноЇ підготовки 100 м3 0,07 
Клас бетону 
В7,5 (М100) 

23 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки із щитів площею до 1 м2 
для улаштування фундаментів загального призначення під колони, обсяг 

конструкцій, м3 понад 3 
100 м3 0,408  

24 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з 
арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні 

основи, діаметр арматур, мм понад 12 до 18 
т 2,2476  



1 2 3 4 5 

Деталі 

25 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,4468  

26 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 0,0652  

27 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 

мм 
т 1,538  

28 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,1976  

29 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм до 300 
100 м3 0,408  

30 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 41,616  

Ростверк РСм-3(РСм-3а) - 2 шт. 

31 Улаштування бетонноЇ підготовки 100 м3 0,014 
Клас бетону 
В7,5 (М100) 

32 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки із щитів площею до 1 м2 
для улаштування фундаментів загального призначення під колони, обсяг 

конструкцій, м3 понад 3 
100 м3 0,064  

33 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з 
арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні 

основи, діаметр арматур, мм понад 12 до 18 
т 0,3588  

34 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм до 300 
100 м3 0,064  

35 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 6,528  

  Деталі 

36 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,1386  

37 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,2202  

38 Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т 0,0352  

39 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 0,352  

40 
Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 25 

м3 
100 м3 0,112 

Клас бетону                
В 10 (М150) 

41 Додаткові витрати на улаштування складних фундаментів 100 м3 0,112  

Розділ 4   Колони 

КОЛОНА Км-1 -8 шт. 

42 Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 529 мм шт 8  

43 
Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових 

естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 3,0 т 
т 10,0736 

Кран козловий     
32 т вилучити 

44 
Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором 

розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 
мм 

м 34,4  

45 Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонок діаметром до 80 см м3 4,56 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

46 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою 

крана, діаметр арматур 16 - 32 мм,  маса елемента, кг, до 300 
т 0,5704  

Деталі 

47 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,1024  

48 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,1024  

49 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,468  

50 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,468  

КОЛОНА З/Б  Км-4 - 8 шт. 

51 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон 

висотою до 6 м, периметр, м до 1,2 
100 м3 0,0408  

52 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500 
100 м3 0,0408  

53 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 4,1616  

54 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, 

кг, понад 20 до 50 
т 0,2888  

Деталі 

55 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0872  

56 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0872  



1 2 3 4 5 

57 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,2016  

58 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,2016  

КОЛОНА З/Б  Км-7 - 8 шт. 

59 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон 

висотою до 6 м, периметр, м до 1,2 
100 м3 0,056  

60 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500 
100 м3 0,056  

61 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 5,712  

62 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, 

кг, понад 20 до 50 
т 0,2224  

Деталі 

63 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,1128  

64 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,1128  

65 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,1096  

66 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,1096  

67 Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т 0,1296  

68 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 1,296  

КОЛОНА  Км-2 - 4шт. 

69 
Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових 

естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 3,0 т 
т 5,0368 

Кран козловий     
32 т вилучити 

70 
Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором 

розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 
мм 

м 17,2  

71 Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонок діаметром до 80 см м3 2,28 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

72 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою 

крана, діаметр арматур 16 - 32 мм,  маса елемента, кг, до 300 
т 0,2852  

  Деталі 

73 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0512  

74 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0512  

75 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,234  

76 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,234  

КОЛОНА З/Б  Км-5 - 4 шт. 

77 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон 

висотою до 6 м, периметр, м до 1,2 
100 м3 0,024  

78 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500 
100 м3 0,024  

79 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 2,448  

80 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, 

кг, понад 20 до 50 
т 0,1216  

Деталі 

81 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0436  

82 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0436  

83 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,078  

84 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,078  

КОЛОНА Км-3 - 4 шт. 

85 
Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових 

естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 3,0 т 
т 5,0368 

Кран козловий     
32 т вилучити 

86 
Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором 

розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 
мм 

м 17,2  

87 Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонок діаметром до 80 см м3 2,28 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

88 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою 

крана, діаметр арматур 16 - 32 мм,  маса елемента, кг, до 300 
т 0,3144  

Деталі 

89 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0572  
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90 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0572  

91 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,2572  

92 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,2572  

КОЛОНА З/Б Км-6 - 4 шт. 

93 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон 

висотою до 6 м, периметр, м до 1,2 
100 м3 0,0168  

94 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500 
100 м3 0,0168  

95 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 1,7136  

96 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, 

кг, понад 20 до 50 
т 0,246  

Деталі 

97 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0444  

98 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0444  

99 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,2016  

100 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,2016  

КОЛОНА З/Б Км-8 - 4 шт. 

101 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон 

висотою до 6 м, периметр, м до 1,2 
100 м3 0,028  

102 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки 

рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500 
100 м3 0,028  

103 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 2,85  

104 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, 

кг, понад 20 до 50 
т 0,2304  

Деталі 

105 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,052  

106 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,052  

107 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,1784  

108 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,1784  

109 Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т 0,0648  

110 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 1,296  

КОЛОНА  металева К-1 - 2 шт.. 

111 Виготовлення естакад під трубопровід, галерей т 0,6848  

112 
Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових 

естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т 
т 0,6258 

Кран козловий     
32 т вилучити 

113 
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, 

зовнішній діаметр 351 мм, товщина стінки 10 мм 
м 7,44  

114 
Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталi 

марки Ст3кп звичайної якостi, товщина 9-12 мм 
т 0,059  

115 Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм 100 м2 0,01  

116 
На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або вилучати до норми 6-

9-1 
100 м2 0,01  

117 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,094  

118 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100 м2 0,094 к=2    Красх=2, 

   КОЛОНА  металева   К-2 - 2 шт. 

119 Виготовлення естакад під трубопровід, галерей т 1,223  

120 
Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових 

естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т 
т 1,164 

Кран козловий     
32 т вилучити 

121 
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, 

зовнішній діаметр 351 мм, товщина стінки 10 мм 
м 13,84  

122 
Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталi 

марки Ст3кп звичайної якостi, товщина 9-12 мм 
т 0,059  

123 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,162  

124 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100 м2 0,162 к=2    Красх=2, 

Розділ 5   Монолітні балки 

БАЛКА Бм-1 - 1 шт. 

125 
Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок 
перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500 

100 м3 0,057  
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126 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів  у 

стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 
12  до 18 

т 0,0812  

127 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0233  

128 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,0582  

129 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони 

й ригелі шириною, мм понад 250 
100 м3 0,057  

130 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 5,814  

БАЛКА Бм-2 - 1 шт. 

131 
Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок 
перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500 

100 м3 0,0096  

132 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів  у 

стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 
12  до 18 

т 0,0836  

133 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0269  

134 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,0567  

135 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони 

й ригелі шириною, мм понад 250 
100 м3 0,0096  

136 
Суміші бетонні готові важкі, клас  бетону В 25 [М350], крупність 

заповнювача 20-40 мм 
м3 0,9792  

БАЛКА Бм-3 - 1 шт. 

137 
Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок 
перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500 

100 м3 0,0036  

138 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів  у 

стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 
12  до 18 

т 0,0633  

139 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0173  

140 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,046  

141 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони 

й ригелі шириною, мм понад 250 
100 м3 0,0036  

142 
Суміші бетонні готові важкі, клас  бетону В 25 [М350], крупність 

заповнювача 20-40 мм 
м3 0,367  

БАЛКА Бм-4 - 1 шт. 

143 
Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок 
перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500 

100 м3 0,0036  

144 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів  у 

стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 
12  до 18 

т 0,0633  

145 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0173  

146 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,046  

147 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони 

й ригелі шириною, мм понад 250 
100 м3 0,0036  

148 
Суміші бетонні готові важкі, клас  бетону В 25 [М350], крупність 

заповнювача 20-40 мм 
м3 0,367  

149 Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т 0,0119  

150 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 0,119  

БАЛКА Бм-5 - 1 шт. 

151 
Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок 
перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500 

100 м3 0,006  

152 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів  у 

стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 
12  до 18 

т 0,084  

153 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,023  

154 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,061  

155 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони 

й ригелі шириною, мм понад 250 
100 м3 0,006  

156 
Суміші бетонні готові важкі, клас  бетону В 25 [М350], крупність 

заповнювача 20-40 мм 
м3 0,612  

БАЛКА Бм-6 - 1 шт. 

157 
Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок 
перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500 

100 м3 0,0192  

158 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів  у 

стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 
12  до 18 

т 0,1672  

159 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0538  
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160 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,1134  

161 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони 

й ригелі шириною, мм понад 250 
100 м3 0,0192  

162 
Суміші бетонні готові важкі, клас  бетону В 25 [М350], крупність 

заповнювача 20-40 мм 
м3 1,95484  

БАЛКА Бм-7 - 1 шт. 

163 
Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок 
перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500 

100 м3 0,006  

164 
Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів  у 

стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 
12  до 18 

т 0,0695  

165 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0221  

166 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,0474  

167 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони 

й ригелі шириною, мм понад 250 
100 м3 0,006  

168 
Суміші бетонні готові важкі, клас  бетону В 25 [М350], крупність 

заповнювача 20-40 мм 
м3 0,612  

169 Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т 0,165  

170 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 1,65  

Розділ 6   Монолітні пояси 

МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС - ПСм-1 

171 Улаштування поясів в опалубці 100 м3 0,011 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

172 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,038  

176 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,038  

174 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 0,0558  

175 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 0,0558  

МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС - ПСм-2 

176 Улаштування поясів в опалубці 100 м3 0,0371 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

177 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0136  

178 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0136  

179 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 0,0222  

180 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 0,0222  

МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС   - ПСм-3 

181 Улаштування поясів в опалубці 100 м3 0,0041 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

182 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0129  

183 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0129  

184 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 0,0222  

185 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 0,0222  

186 Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т 0,00672  

187 Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т 0,0528  

188 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 0,176  

Розділ 7   Металеві балки , стійки 

189 
Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій 

промбудівель 
т 1,702  

190 
Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів 

для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м 
т 1,702 

Кран козловий     
32 т вилучити 

191 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 1,175  

192 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,317  

193 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 60-

100 мм 
т 0,16  

194 
Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталi 

марки Ст3кп звичайної якостi, товщина 9-12 мм 
т 0,05  

195 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,2 
к=2    Красх=2 
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196 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100 м2 0,2 
к=2    Красх=2 

Розділ 8   Сходи 

СХОДИ №1 

197 Улаштування сходів залізобетонних, приширині зверху понад 1000 мм 100 м3 0,02 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

198 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0531  

199 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0531  

200 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 
т 0,06  

201 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,06  

202 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею т 0,4005  

203 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею т 0,4005  

204 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 0,3053  

205 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп т 0,0952  

Огорожа ОГ-1 -10 секцій 

206 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею т 0,122 
Кран козловий     
32 т вилучити 

207 Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т 0,122  

208 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,12 к=2    Красх=2 

209 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100 м2 0,12 к=2    Красх=2 

Огорожа ОГ-2 - 5 секцій 

210 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею т 0,052 
Кран козловий     
32 т вилучити 

211 Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т 0,052  

212 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,05 к=2    Красх=2 

213 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100 м2 0,05 к=2    Красх=2 

214 Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т 0,0168  

215 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 0,168  

СХОДИ № 2 

216 Улаштування сходів залізобетонних, приширині зверху понад 1000 мм 100 м3 0,12 
Клас бетону                
В 25 (М350) 

217 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,549  

218 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0549  

219 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 
т 1,3248  

220 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 1,3248  

221 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 

мм 
т 0,073  

222 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 12 мм 
т 0,073  

223 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 1,9419  

224 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 1,9419  

225 Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т 0,0528  

226 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 0,528  

Розділ 9   Перемички 

227 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 6,1  

228 Підсилення існуючих перемичок т 0,3096  

229 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 110-

250 мм 
т 0,252  

230 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп т 0,0452  

231 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0124  

Перемичка ПРм-1 - 1 шт. 



1 2 3 4 5 

232 Улаштування перемичок 100 м3 0,008 

Клас бетону                
В 25 (М350) 

крупність 
заповнювача 10 

- 20 мм 

233 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,021  

234 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,021  

235 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 0,044  

236 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 0,044  

237 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,0679  

238 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,0679  

Розділ 10   Перекриття 

ПЛИТА МОНОЛІТНА  Пм-1 -  1 шт. 

239 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування 

перекриттів безбалкових із площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм 
понад 120 до 200 

100 м3 0,415  

240 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою 

крана, діаметр арматур 16 - 32 мм,  маса елемента, кг, до 300 
т 6,7796  

Фонова нижня(верхня) сітка 

241 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 1,4012  

242 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 1,4012  

243 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,4408  

244 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,4408  

245 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 

мм 
т 2,0114  

246 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 12 мм 
т 2,0114  

Додаткова  нижня (верхня)  сітка 

247 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 
т 0,243  

248 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,243  

249 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 0,7344  

250 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 0,7344  

251 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

20-22 мм 
т 1,5518  

252 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 20-22 мм 
т 1,5518  

Каркаси КРП-1, КРП-2, КРП-3, КРП-4, КРП-5, КРП-6,КРП-7 

253 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,397  

254 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,397  

255 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Перекриття 

безбалкове при площі між осями колон, м2  до 10 
100 м3 0,415  

256 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

більше 10 до 20 мм 
м3 42,33  

ПЛИТА МОНОЛІТНА  Пм-2 -  1 шт. 

257 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування 

перекриттів безбалкових із площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм 
понад 120 до 200 

100 м3 0,384  

258 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою 

крана, діаметр арматур 16 - 32 мм,  маса елемента, кг, до 300 
т 4,4328  

Фонова нижня(верхня) сітка 

259 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 2,604  

260 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 2,604  

261 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0378  

262 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0378  

Додаткова  нижня (верхня)  сітка 

263 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 
т 0,19  
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264 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,19  

265 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 

мм 
т 0,1512  

266 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 12 мм 
т 0,1512  

267 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 

мм 
т 1,0599  

268 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 14 мм 
т 1,0599  

Каркаси КРП-1, КРП-5, КРП-6, КРП-7, КРП-8, КРП-9, КРП-10, КРП-11, КРП-12, КРП-13 

269 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,3899  

270 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,3899  

271 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Перекриття 

безбалкове при площі між осями колон, м2  до 10 
100 м3 0,384  

272 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

більше 10 до 20 мм 
м3 39,168  

ПЛИТА МОНОЛІТНА  Пм-3 -  1 шт. 

273 
Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування 

перекриттів безбалкових із площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм 
понад 120 до 200 

100 м3 0,097  

274 
Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою 

крана, діаметр арматур 16 - 32 мм,  маса елемента, кг, до 300 
т 0,824  

Фонова нижня(верхня) сітка 

275 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 0,6572  

276 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 0,6572  

277 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0438  

278 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,0438  

Каркаси КРП-1, КРП-5, КРП-6, КРП-7, КРП-11, КРП-12,КРП-13 

279 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,123  

280 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 0,123  

281 
Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Перекриття 

безбалкове при площі між осями колон, м2  до 10 
100 м3 0,097  

282 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

більше 10 до 20 мм 
м3 9,894  

Розділ 11   Стіни 

283 
Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними 

дошками 
100 м2 0,075  

284 Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок м3 4,14  

285 
Мурування зовнішніх простих стін з цегли 

(керамічноЇ)(силікатноЇ)(порожнистоЇ) при висоті поверху до 4 м 
м3 20,7  

286 
Мурування зовнішніх простих стін з цегли 

(керамічноЇ)(силікатноЇ)(порожнистоЇ) при висоті поверху понад 4 м 
м3 46,1  

287 
Мурування зовнішніх простих стін з цегли 

(керамічноЇ)(силікатноЇ)(порожнистоЇ) при висоті поверху понад 4 м 
м3 22  

288 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 м3 15,762  

289 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000 шт 25,384  

290 Армування мурування стін та інших конструкцій т 0,233  

291 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм т 0,233  

292 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

плоских діаметром 4 мм 
т 0,233  

293 
Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі 

перегородок 
м3 8,96  

294 Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 50 мм, тип 1 м3 8,7808  

Розділ 12   Перегородки 

295 
Мурування перегородок неармованих з цегли 

(керамічноЇ)(силікатноЇ)(порожнистоЇ) товщиною в 1/2 цегли при висоті 
поверху до 4 м 

100 м2 0,435  

296 
Мурування перегородок армованих з цегли 

(керамічноЇ)(силікатноЇ)(порожнистоЇ) товщиною в 1/4 цегли при висоті 
поверху до 4 м 

100 м2 0,31  

297 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000 шт 3,086  

298 
Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою 

гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з 
ізоляцією  у житлових і громадських будівлях 

100 м2 0,5313  
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299 Склострічка для зароблення місць примикання м 106,26  

300 Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану м 153  

301 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм шт 265  

302 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 шт 3315  

303 Стрічки армувальні м 180  

304 Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання кг 6,3756  

305 Профіль холодногнутий напрямний м 88,1958  

306 Профіль холодногнутий стійковий м 256  

307 Гвинти самонарізні, длина 9 мм шт 645  

308 Шпаклiвка VARIO чи Унiфлот (Фунгенфюлер) кг 57,9117  

309 Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті м2 223,146  

Розділ 13   Покрівля 

310 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] т 7,6026  

311 
Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів 

для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м 
т 1,717 

Кран козловий     
32 т вилучити 

312 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м т 1,0864 
Кран козловий     
32 т вилучити 

313 
Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, 

масою до 3 т 
т 4,7992 

Кран козловий     
32 т вилучити 

314 
Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної 

точності прокатки, немірної довжини, товщина 7-8 мм, Ст3сп 
т 1,0864  

315 Швелери металеві N8, розміри 80х50х4 мм, сталь марки С-245 т 0,5495  

316 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 1,3549  

317 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 

мм 
т 0,6019  

318 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 60-

100 мм 
т 0,8159  

319 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-

90 мм 
т 1,0843  

320 
Прокат кутовий нерівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 

63-80 мм 
т 0,4016  

321 
Прокат кутовий нерівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина більшої 

полички 63-160 мм 
т 0,088  

322 Сталь кругла т 0,0853  

323 Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп т 0,2636  

324 
Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталi 

марки Ст3кп звичайної якостi, товщина 9-12 мм 
т 0,132  

325 Сталь листова т 1,1392  

326 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,672 к=2    Красх=2 

327 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100 м2 0,672 к=2    Красх=2 

328 
Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі 

до 25 м 
100 м2 2,65 

Кран козловий     
32 т вилучити 

329 Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату т 1,377  

330 Улаштування жолобів підвісних 100 м 0,29  

331 
Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, 

балкони  та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів 
труб 

100 м2 0,2553  

332 Улаштування пароізоляціЇ прокладноЇ в один шар 100 м2 2,65  

333 Плівка поліетиленова м2 291,5  

334 Утеплення покриттів плитами з мінеральноЇ вати в один шар (насухо) 100 м2 2,65  

335 
Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 120 мм, тип 

1 
м3 39,75  

336 Улаштування пароізоляціЇ прокладноЇ в один шар 100 м2 2,65  

337 Гідробарєр м2 291,5  

338 
Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі 

до 25 м 
100 м2 2,65 

Кран козловий     
32 т вилучити 

339 
Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,5-0,55 мм, сума 

розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки, 151-200 мм 
т 1,247  

340 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею т 0,08 
Кран козловий     
32 т вилучити 
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341 Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т 0,08  

342 
Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб 

дiаметром менше 50 мм тощо за два рази 
100 м2 0,018  

343 Обгородження покрівель перилами 100 м 0,28  

344 
Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб 

дiаметром менше 50 мм тощо за два рази 
100 м2 0,168  

Розділ 14   Вiтражi 

345 
Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з 

металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель 
100 м2 0,0744  

346 
Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з 

металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель 
100 м2 0,0236  

347 
Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з 

металлопластику  в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель 
100 м2 0,0534  

348 
Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з 

металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель 
100 м2 0,7956  

349 Блоки віконні метало пластикові синього кольру з енергозберігаючим склом м2 94,7  

350 Дошки підвіконні пластикові ширина 400 мм м 32  

Розділ 15   Двері 

351 
Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 

з металлопластику  у кам'яних стiнах 
100 м2 0,0189  

352 
Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 

3 м2 з металлопластику  у кам'яних стiнах 
100 м2 0,2592 

6,432-м2 
синього кольру  
енергозберігаю

чим склом 

353 Блоки дверні металопластикові м2 25,92  

Розділ 16  Підлоги 

ТИП П-1 

354 
Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних 

або скловолокнистих 
100 м2 1,747  

355 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, 

марка М125 
м3 26,99  

356 Улаштування стяжок цементних товщиною 40 мм 100 м2 1,747  

357 
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 
100 м2 1,747  

358 Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 740  

359 Суміш клейова Cerezit СМ 11 або еквівалент кг 328  

360 Суміш суха Cerezit СЕ 33 або еквівалент (шпарування для швів) кг 54,5  

361 
Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з 

барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм 
м2 178,2  

362 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100 м 0,47  

ТИП П-2 

363 
Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних 

або скловолокнистих 
100 м2 1,789  

364 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, 

марка М125 
м3 184,267  

365 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит деревноволокнистих 100 м2 1,789  

366 Укладання лаг по плитах перекриттів 100 м2 1,789  

367 Улаштування настилу з дощок пiд паркетні підлоги 100 м2 1,789  

368 Улаштування пароізоляціЇ прокладноЇ в один шар 100 м2 1,789  

369 
Улаштування покриттів з паркету штучного  без жилок по готовій основі на 

мастиці клеючій каучуковій, кількість планок на 1 м2 до 80 штук 
100 м2 1,789 Паркет буковий 

370 Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленням цвяхами 100 м 0,47  

371 Покриття пiдлоги лаком за 2 рази 100 м2 1,969  

ТИП П-3 

372 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100 м2 0,135  

373 
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 
100 м2 0,135  

374 Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 57  

375 Суміш клейова Cerezit СМ 11 або еквівалент кг 25,3  

376 Суміш суха Cerezit СЕ 33 або еквівалент (шпарування для швів) кг 4,2  

377 
Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з 

барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм 
м2 13,77  
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378 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100 м 0,085  

ТИП П-3 

379 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100 м2 0,4443  

380 
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 
100 м2 0,4443  

381 Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 188  

382 Суміш клейова Cerezit СМ 11 або еквівалент кг 83,3  

383 Суміш суха Cerezit СЕ 33 або еквівалент (шпарування для швів) кг 13,8  

384 
Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з 

барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм 
м2 45,32  

385 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100 м 0,187  

Розділ 17  Опорядження внутрiшнє 

386 
Високоякісне штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по 

каменю i бетону стiн вручну 
100 м2 4,98  

387 Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону 100 м2 0,266  

388 Штукатуркення вiконних i дверних криволiнiйних косякiв по каменю i бетону 100 м2 0,148  

389 
Полiпшене штукатурення сходових маршiв та площадок з опорядженням 

косоурiв i балок без тяг 
100 м2 1,106  

390 
Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською 

штукатуркою 
100 м2 1,918  

391 Лак BS-18 або еквівалент кг 43,155  

392 Грунт універсальний кг 57,54  

393 Суха суміш "веніціанської штукатурки" кг 546,63  

394 Облицювання внутрішніх стін дзеркалами м2 32  

395 Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм м2 32  

396 Високоякісне штукатурення по сiтцi колон без улаштування каркаса 100 м2 1,12  

397 
Гладке облицювання плитками керамiчними глазурованими стiн, стовпiв, 

пiлястрiв i укосiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без 
установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону 

100 м2 0,094  

398 
Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 

сумiшами по штукатурцi 
100 м2 0,01  

399 
Пiдготовлення поверхонь зi збiрних елементiв i плит пiд фарбування або 

обклеювання шпалерами стелi зi збiрних плит 
100 м2 1,8819  

400 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою 100 м2 1,8819  

401 Мiнеральна шпаклiвка Ceresit СТ-29 кг 338,742  

402 
Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 

сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 
100 м2 1,8819  

Розділ 18  Опорядження зовнiшнє 

403 
Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн 

механізованим способом 
100 м2 0,148  

404 
Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн i колон керамiчними 

окремими плитками на полiмерцементнiй мастицi 
100 м2 0,148  

405 Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю стiн гладких 100 м2 1,8  

406 
Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю укосiв 

плоских при ширинi до 200 мм 
100 м 0,914  

407 
Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю укосiв 

криволiнiйних при ширинi до 200 мм 
100 м 0,74  

408 
Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю карнизiв, 

тяг, наличникiв прямолiнiйних 
100 м2 0,058  

409 
Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стель [одношарове 

штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм 
100 м2 2,24  

410 Дисперсійне фарбування фасаду 100 м2 1,8  

411 Грунтовка т 0,036  

412 Шпаклівка т 0,36  

413 Фарба водно-дисперсійна т 0,054  

414 
Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих 

висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт 
100 м2 вп 1,595  

ДАШКИ ВХОДУ В ПРИМІЩЕННЯ 

415 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] т 0,6885  

416 
Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, 

масою до 3 т 
т 0,6885 

Кран козловий     
32 т вилучити 
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417 Металеві конструкції т 0,6885  

418 
Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб 

дiаметром менше 50 мм тощо за два рази 
100 м2 0,174  

419 
Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі 

до 25 м 
100 м2 0,67 

Кран козловий     
32 т вилучити 

420 Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату т 0,348  

421 Облицювання стін стальних профільованим листом 100 м2 0,598  

422 
Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,5-0,55 мм, сума 

розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки, 151-200 мм 
т 0,281  

423 Монтаж поручня металевого із труби т 0,375 
Кран козловий     
32 т вилучити 

424 Труби нерж , діам.32 мм м 125  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 44,578227  

2 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 36,56697  

3 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 210,856996  

4 
Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного 

устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т 
маш-год 56,6987  

5 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 44,937048  

6 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т маш-год 222,660781  

7 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т маш-год 78,834495  

8 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 40 т маш-год 22,24276  

9 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,298627  

10 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 8,298312  

11 Пiдiймачi вантажопасажирськi, вантажопiдйомнiсть 0,8 т маш-год 5,292127  

12 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 104,050115  

13 
Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315-500 

А 
маш-год 294,79422  

14 
Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з регулюванням 

температури у межах 80-500 град.С 
маш-год 1,832878  

15 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 21,8775  

16 
Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], 

продуктивність 0,5 м3/хв 
маш-год 4,3082  

17 
Екскаватори одноковшовi дизельнi на пневмоколiсному ходу, мiсткiсть 

ковша 0,25 м3 
маш-год 15,67927  

18 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 5,63865  

19 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш-год 27,49376  

20 Розчинонасоси, продуктивнiсть 3 м3/год маш-год 4,30268  

21 
Крани-трубоукладальники для труб дiаметром 800-1000 мм, 

вантажопiдйомнiсть 35 т 
маш-год 36  

22 Машини бурильно-крановi на автомобiлi, глибина бурiння 3,5 м маш-год 63,92  

23 Машини свердлильнi електричнi маш-год 4,03052  

24 Прес-ножицi комбiнованi маш-год 9,589298  

25 
Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних 

станцiй 
маш-год 26,23  

26 Верстати свердлильнi маш-год 14,29514  

27 Агрегат електронасосний маш-год 2,7776  

28 
Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для фарбування 

фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год 
маш-год 4,3082  

29 Ін'єктор пневматичний маш-год 3,2  

30 Перфоратор електричний, діаметр отвору 12-52 мм маш-год 27,467867  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

31 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т 0,06625  

32 Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 т 0,9856  
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33 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,0007  

34 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм т 0,014502  

35 Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм т 0,001102  

36 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,101213  

37 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,041598  

38 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,022362  

39 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000260  

40 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,000188  

41 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,058733  

42 Грунтовка т 0,036  

43 Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм м2 32  

44 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,379507  

45 
Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі 

без завалу 
м2 9,4  

46 Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм м2 15,096  

47 
Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з 

барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм "Грес" 
м2 45,32  

48 
Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з 

барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм  "Грес" 
м2 191,97  

49 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,1537  

50 Кисень технічний газоподібний м3 155,761533  

51 Фарба водно-дисперсійна т 0,054  

52 Білило густотерте цинкове т 0,008784  

53 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний5 т 0,000072  

54 Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог т 0,040955  

55 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,8871  

56 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 343,488  

57 Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5 кг 6,4  

58 Мило тверде господарське 72% шт 0,32  

59 Тирса деревна м3 1,789  

60 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,001713  

61 Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг т 0,051869  

62 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,000255  

63 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,006123  

64 Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм т 0,01357  

65 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 

мм 
т 0,009345  

66 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 3,0 

мм 
т 0,146272  

67 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 

мм 
т 0,040964  

68 Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату т 1,725  

69 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 779,79  

70 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття м2 184,3248  

71 
Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної 

якості, марка Ст0 
т 0,081672  

72 
Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталi 

марки Ст3кп звичайної якостi, товщина 9-12 мм 
т 0,3  

73 
Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної 

точності прокатки, немірної довжини, товщина 7-8 мм, Ст3сп 
т 1,0864  

74 
Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, 

клас А-1, діаметр 10 мм 
т 0,0186  

75 Скло будівельне профільне безбарвне коробчастого перерізу м2 31,68  

76 Уайт-спірит т 0,003634  
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77 
Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 

400 
т 0,01384  

78 Шпаклівка т 0,36  

79 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,016825  

80 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э50 т 0,012588  

81 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,01031  

82 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,214532  

83 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,00028  

84 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,020732  

85 Папір шліфувальний м2 1,50552  

86 Папір шліфувальний м2 38,569427  

87 Грунтовка глибокого проникнення літр 73,681817  

88 Грунтовка глибокого проникнення літр 36,42042  

89 
Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна 

пластифікована [емульсія полівінілацетатна] 
т 0,00592  

90 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 130,4811  

91 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 2,372826  

92 Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм шт 2,69758  

93 Клей гумовий N88-Н кг 1,024  

94 Оліфа натуральна кг 0,972  

95 Мастика клеїльна кумароно-каучукова, марка КН-3 т 0,027627  

96 Клоччя просочене кг 1,392606  

97 Плівка поліетиленова м2 583  

98 Плитки плінтусні м 74,942  

99 Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М т 0,02272  

100 Гума губчаста кг 9,92  

101 Грати металеві т 0,0854  

102 Рядно м2 36,6428  

103 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 м2 37,569  

104 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,109230  

105 Сталь листова т 1,1392  

106 Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп т 0,2636  

107 Сталь кругла т 0,0853  

108 
Прокат кутовий нерівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина більшої 

полички 63-160 мм 
т 0,088  

109 
Прокат кутовий нерівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 

63-80 мм 
т 0,4016  

110 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 110-

250 мм 
т 0,252  

111 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 

мм 
т 0,6019  

112 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 60-

100 мм 
т 0,9759  

113 
Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-

90 мм 
т 1,0843  

114 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп т 0,1404  

115 
Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,5-0,55 мм, сума 

розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки, 151-200 мм 
т 1,528  

116 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 1,6719  

117 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 1,4803  

118 Швелери металеві N8, розміри 80х50х4 мм, сталь марки С-245 т 0,5495  

119 Сталеві деталі риштувань т 0,055825  

120 
Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до 

несучіх конструкцій 
т 0,000179  
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121 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,034944  

122 
Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та 

різноманітних листових деталей 
т 0,000179  

123 Шліфкруги шт 1,2384  

124 Шпаклівка клейова т 0,010860  

125 
Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, 

діаметр 14-24 см 
м3 0,15372  

126 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, І сорт 
м3 0,033948  

127 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 0,54256  

128 
Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 

150 мм і більше, ІІ сорт 
м3 0,0112  

129 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 25 мм, ІІІ сорт 
м3 2,01146  

130 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 
м3 2,888752  

131 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 
м3 0,324312  

132 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 

19,22 мм, ІV сорт 
м3 0,029360  

133 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 

мм, ІІІ сорт 
м3 0,002261  

134 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 

32,40 мм, ІІ сорт 
м3 5,15232  

135 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 

мм і більше, ІV сорт 
м3 3,2  

136 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 2,28992  

137 
Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 100,125 мм, І сорт 
м3 0,007761  

138 Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи м3 0,9856  

139 Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена м2 182,478  

140 Колоди будівельні м3 0,10185  

141 Труби нерж , діам.32 мм м 125  

142 
Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором 

розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 
мм 

м 148,8  

143 
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, 

зовнішній діаметр 351 мм, товщина стінки 10 мм 
м 21,28  

144 
Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності 

Д, виконання Б, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 6,4 мм 
м 9,0272  

145 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, 

марка М125 
м3 211,257  

146 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, 

марка М125 
м3 2,736195  

147 Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 50 мм, тип 1 м3 8,7808  

148 
Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 120 мм, тип 

1 
м3 39,75  

149 Колони одновіткові середнього ряду, маса 1 п.м понад 0,126 т т 2,3232  

150 Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т 0,254  

151 Металеві конструкції т 0,6885  

152 
Блоки віконні металопластикові 

м2 94,7  

153 Блоки дверні металопластикові м2 25,92  

154 Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм м 47,47  

155 Дошки підвіконні пластикові ширина 400 мм м 32  

156 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 119,694348  

157 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 4,23472  

158 Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм м2 5,423  

159 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,014355  

160 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 3,8094  

161 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 
т 1,8178  

162 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 
т 4,937  
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163 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 

мм 
т 2,2356  

164 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 

мм 
т 3,8075  

165 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

16-18 мм 
т 7,8146  

166 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 

20-22 мм 
т 1,5518  

167 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм т 0,233  

168 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

плоских діаметром 3 мм 
т 0,233  

169 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

плоских діаметром 4 мм 
т 0,233  

170 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 8 мм 
т 3,9944  

171 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 10 мм 
т 4,8066  

172 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 12 мм 
т 2,2356  

173 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 14 мм 
т 1,0599  

174 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 16-18 мм 
т 4,4726  

175 
Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток 

просторових діаметром 20-22 мм 
т 1,5518  

176 
Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, 
гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо 

т 0,53562  

177 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0124  

178 Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100 кг 5,585  

179 Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 т 0,003940  

180 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,034083  

190 Кислота соляна технічна т 0,07533  

191 Ксилол нафтовий, марка А т 0,00351  

192 Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт т 0,039358  

193 Розчинник, марка Р-4 т 0,002514  

194 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,049324  

195 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000 шт 30,1674  

196 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 14,178  

197 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 11,424  

198 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 0,367  

199 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 26,112  

200 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

20- 40 мм 
м3 25,6268  

201 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

20-40 мм 
м3 82,783  

202 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 29,7228  

203 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 

більше 10 до 20 мм 
м3 91,392  

204 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 

10 мм і менше 
м3 0,0306  

205 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 4,864372  

206 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 м3 22,3056  

207 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 м3 17,0198  

208 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,289  

209 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 м3 20,560939  

210 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 9,2968  

211 Розчин на білому декоративному цементі, марка М150 м3 1,9244  

212 Пропан-бутан технічний м3 31,733515  

213 Пропан-бутанова суміш т 0,002023  

214 Мiнеральна шпаклiвка Ceresit СТ-29 або еквівалент кг 338,742  
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215 Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті м2 223,146  

216 Шпаклiвка VARIO чи Унiфлот (Фунгенфюлер)  або еквівалент кг 57,9117  

217 Суміш клейова Cerezit СМ 11  або еквівалент кг 436,6  

218 Суміш суха Cerezit СЕ 33  або еквівалент (шпарування для швів) кг 72,5  

219 Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 985  

220 Стрічки армувальні м 180  

221 Грунт універсальний кг 57,54  

222 Суха суміш "веніціанської штукатурки" кг 546,63  

223 Лак BS-18  або еквівалент кг 43,155  

224 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 шт 3315  

225 Склострічка для зароблення місць примикання м 106,26  

226 Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану м 153  

227 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм шт 265  

228 Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання кг 6,3756  

229 Профіль холодногнутий напрямний м 88,1958  

230 Профіль холодногнутий стійковий м 256  

231 Гвинти самонарізні, длина 9 мм шт 645  

232 Дрова м3 0,946176  

Локальний кошторис  № 2 - 1 – 2. Опалення та вентиляція 

Розділ 1    Елеваторний вузол 

1 Установлення вузлів теплових елеваторних номер 1, 2 шт 1  

2 Елеватори 40с10бк водоструменеві сталеві, N 2 шт 1  

3 
Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та 

пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм 
шт 2  

4 Установлення манометрів з триходовим краном комплектац 2  

5 
Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою 

сифоном, ОБМ-1-100 
комплектац 2  

6 
Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем 

опалення діаметром 50 мм 
10 шт 0,2  

7 
Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 32 мм 
100 м 0,085  

8 
Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 50 мм 
100 м 0,05  

9 
Вентилі прохідні фланцеві для води, 15ч9р2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], 

діаметр 32 мм 
шт 2  

10 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 

11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм 
шт 2  

11 
Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних 

електрозварних труб діаметром 100 мм 
100 м 0,025  

Розділ 2    Опалення 

12 
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових 

труб низькоЇ щільності середнього типу зовнішнім діаметром 20 мм 
100 м 1  

13 
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових 

труб низькоЇ щільності середнього типу зовнішнім діаметром 25 мм 
100 м 0,49  

14 
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових 

труб низькоЇ щільності середнього типу зовнішнім діаметром 32 мм 
100 м 0,25  

15 
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових 

труб низькоЇ щільності середнього типу зовнішнім діаметром 40 мм 
100 м 0,45  

16 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм (або еквівалент ) для 

гарячої води i опалення дiам. 16х2,7 мм 
м 58  

17 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" (або еквівалент )  з алюмiнiєм для 

гарячої води i опалення дiам. 20х2,8 мм 
м 42  

18 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент )  для 

гарячої води i опалення дiам. 25х3,5 мм 
м 49  

19 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент )  для 

гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм 
м 25  

20 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент )  для 

гарячої води i опалення дiам. 40х6,7 мм 
м 45  

21 
Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм 

[циліндрами][напівциліндрами][сегментами з "TUBEX"], товщина 
ізоляційного шару 10 мм 

10 м 4,5  
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22 
Iзоляцiя для труб "TUBEX" (або еквівалент )  дiам. труби 25 мм товщиною 

10 мм 
м 35  

23 
Iзоляцiя для труб "TUBEX" (або еквівалент ) дiам. труби 40 мм товщиною 10 

мм 
м 10  

24 
Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 32 мм 
шт 2  

25 
Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 25 мм 
шт 4  

26 
Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 20 мм 
шт 6  

27 Вентиль терморегулювальний ТРВ-0,5М шт 11  

28 
Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і 

устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, маса до 0,0015 т 
шт 11  

29 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] кг 21,9  

30 
Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і 

гарячого водопостачання діаметром до 50 мм 
100 м 2,19  

31 Установлення радіаторів стальних 100 квт 0,11132  

32 
Радіатор опалювальний сталевий , на робочий тиск до 6 кгс/см2 ту 21-26-

210-78 рсr1-2 
шт 6  

33 
Радіатор опалювальний сталевий , на робочий тиск до 6 кгс/см2 ту 21-26-

210-78 рсr1-2 
шт 5  

34 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону м3 0,1  

35 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,1  

36 
Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і 

борозен площею до 0,1 м2 
м3 0,05  

37 Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок м3 0,05  

Розділ 3    Вентиляція 

38 
Прокладання повітроводів з оцинкованоЇ сталі класу Н [нормальні] 

товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм 
100 м2 0,792  

39 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,022  

40 
Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] 

номер 200, розмір 200х200 мм 
шт 20  

41 
Грати регулювальні РР-Ч з листової холоднокатаної та сортової 

сталі,розміром 200х400мм 
шт 20  

42 Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т шт 2  

43 Вентилятори канальні, ВЕНТС -100 (або еквівалент) шт 2  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 2 

Будівельні машини та механізми 

1 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т маш-год 0,0095  

2 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 1,637471  

3 Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 10 м маш-год 0,22968  

4 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 4,1416  

5 
Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв, тиск нагнiтання: 

низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] 
маш-год 20,167  

6 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 1,154  

7 
Апарати для стикового зварювання полiетиленових труб діаметром до 315 

мм, потужність 3,7 кВт 
маш-год 29,8152  

8 Машини свердлильнi електричнi маш-год 9,2  

9 
Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних 

станцiй 
маш-год 2,308  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

10 
Радіатор опалювальний сталевий , на робочий тиск до 6 кгс/см2 ту 21-26-

210-78 рсr1-2 
шт 11  

11 
Грати регулювальні РР-Ч з листової холоднокатаної та сортової 

сталі,розміром 200х400мм 
шт 20  

12 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм т 0,008712  

13 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,000037  

14 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм т 0,0002  
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15 Вапно хлорне, марка А т 0,000038  

16 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 8,83272  

17 Кисень технічний газоподібний м3 0,045785  

18 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,000242  

19 Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм т 0,004995  

20 Масло індустрійне И-20А т 0,0003  

21 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан" т 0,002130  

22 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,000027  

23 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм т 0,000500  

24 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000293  

25 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,001277  

26 Оліфа натуральна кг 0,1199  

27 Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм кг 0,675  

28 Болти анкерні т 0,0056  

29 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,006476  

30 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,000295  

31 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 0,0105  

32 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 

32,40 мм, ІV сорт 
м3 0,009  

33 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм (або еквівалент) для 

гарячої води i опалення дiам. 16х2,7 мм 
м 58  

34 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм (або еквівалент) для 

гарячої води i опалення дiам. 20х2,8 мм 
м 42  

35 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм  (або еквівалент) для 

гарячої води i опалення дiам. 25х3,5 мм 
м 49  

36 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм (або еквівалент) для 

гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм 
м 25  

37 
Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм (або еквівалент) для 

гарячої води i опалення дiам. 40х6,7 мм 
м 45  

38 
Iзоляцiя для труб "TUBEX" (або еквівалент) дiам. труби 25 мм товщиною 10 

мм 
м 35  

39 
Iзоляцiя для труб "TUBEX" (або еквівалент) дiам. труби 40 мм товщиною 10 

мм 
м 10  

40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00032  

41 Вентилятори канальні, ВЕНТС -100 (або еквівалент) шт 2  

42 Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210 т 0,00128  

43 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,022  

44 Грати щілинні регулювальні, марка Р-200, розмір 200х200 мм м2 0,8  

45 
Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих 

труб для систем опалення, діаметр 32 мм 
м 8,5  

46 
Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих 

труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм 
м 5  

47 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], 

діаметр 50 мм 
шт 4  

48 
Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 

1000 мм 
м2 79,2  

49 
Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення 

та водопостачання, діаметр 108х4 мм 
м 2,5  

50 Вода м3 6,5092  

51 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 0,074584  

52 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000 шт 0,0205  

53 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 

більше 20 до 40 мм 
м3 0,052  

54 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,015  

55 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0028  

56 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 м3 0,012  

57 Листи алюмінієві, марка АД1Н, товщина 1 мм кг 0,135  
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58 Муфта, діаметр 20 мм 10 шт 4,6  

59 Муфта, діаметр 25 мм 10 шт 1,372  

60 Муфта, діаметр 32 мм 10 шт 0,4  

61 Муфта, діаметр 40 мм 10 шт 0,72  

62 Перехід, діаметр 20х16 мм 10 шт 0,4  

63 Перехід, діаметр 25х20 мм 10 шт 0,196  

64 Перехід, діаметр 32х25 мм 10 шт 0,1  

65 Перехід, діаметр 40х32 мм 10 шт 0,18  

66 Трійник прямий, діаметр 20 мм 10 шт 2,3  

67 Трійник прямий, діаметр 25 мм 10 шт 1,127  

68 Трійник прямий, діаметр 32 мм 10 шт 0,425  

69 Трійник прямий, діаметр 40 мм 10 шт 0,63  

70 Кутник прямий, діаметр 20 мм 10 шт 0,8  

71 Кутник прямий, діаметр 25 мм 10 шт 0,392  

72 Кутник прямий, діаметр 32 мм 10 шт 0,2  

73 Кутник прямий, діаметр 40 мм 10 шт 0,315  

74 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм 1000 шт 0,004  

75 Очіс льняний т 0,000119  

76 Паронітові прокладки 100 шт 0,11  

77 Фольга мідна т 0,0022  

78 
Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та 

пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм 
шт 2  

79 Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі кг 10  

80 
Вузли теплові елеваторні [без засобів автоматики та вимірювальних 

приладів] з грязьовиками, катушками, кранами сальниковими та 
триходовими, N 1,2; довжина 2,5 м; висота 0,8 м 

комплектац 1  

81 
Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 

50 мм 
шт 2  

82 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] кг 21,9  

83 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених комплектац 4,920344  

84 З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм шт 14  

85 З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм шт 4  

86 З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм шт 2  

87 З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм шт 3  

88 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм шт 7  

89 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм шт 2  

90 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм шт 1  

91 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм шт 1  

92 
Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 

15 мм 
шт 56  

93 
Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 

20 мм 
шт 15,68  

94 
Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 

25 мм 
шт 7  

95 
Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 

32 мм 
шт 10,8  

96 
Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 

11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм 
шт 2  

97 
Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою 

сифоном, ОБМ-1-100 
комплектац 2  

98 
Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 32 мм 
шт 2  

99 
Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 25 мм 
шт 4  

100 Елеватори 40с10бк водоструменеві сталеві, N 2 шт 1  
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101 
Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 20 мм 
шт 6  

102 
Вентилі прохідні фланцеві для води, 15ч9р2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], 

діаметр 32 мм 
шт 2  

Устаткування 

103 Вентиль терморегулювальний ТРВ-0,5М шт 11  

   Локальний кошторис  № 2 - 1 – 3.       Електроосвітлення та силове електрообладнання    
                                                                             переходу між навчальними корпусами 

Підрозділ 1    ШАФА ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНА  ЯПРП-100 

1 Ящик силовий напругою до 500в,частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100 шт 1  

2 Монтаж ввідно-розподільних пристроЇв шафа 1  

Підрозділ 2    ШАФА НАБІРНА 270Х355Х120 З АПАРАТАМИ ЗАХИСТУ 

3 
Металоконструкції ящиків шаф силових та шаф релейних серій ЯС,ШС та 

ЯР,ШР ЯС- 1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 
шт 1  

4 Монтаж ввідно-розподільних пристроЇв шафа 1  

5 
Вимикач автоматичний кількість полюсів-2, 200 А, без розчіплювача 

А3132/7К 
шт 2  

6 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 

до 100 А 
100 шт 0,02  

7 Автомати на групових лініях С60N    1ф, Ір. Ін= 16 А шт 10  

8 
Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 

до 25 А 
100 шт 0,1  

Підрозділ 3    ШАФА НАБІРНА 270Х355Х120 З АПАРАТАМИ ЗАХИСТУ 

9 Cветильник под лампу накаливания, НББ 64В-100 шт 5  

10 
Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю 

ламп до 2 
100 шт 0,05 

Кран автомоб.     
10 т вилучити 

11 Світильник ЛП0-03В- 4х18 шт 9  

12 Світильник ЛП0-06В - 2х18 шт 32  

13 Світильник ЛПП - 07В - 2х18 шт 10  

14 
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на 

штирях, кількість ламп до 4 
100 шт 0,09 

Кран автомоб.     
10 т вилучити 

15 
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на 

штирях, кількість ламп до 2 
100 шт 0,42 

Кран автомоб.     
10 т вилучити 

16 
Світильник, вказівник виходу "ДБО-01В"Alarm", на світлодіодах з 

акумуляторною батареєю 
шт 5  

17 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'Їзд", "під'Їзд" і т.п. 100 шт 0,05 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

18 Лампи розжарювання шт 5  

19 Лампа люминесцентная, ЛБ-18 шт 66  

20 Лампа люминисцентная, ЛБ-36 шт 54  

21 Стартери для люмінесцентних ламп (з керамічним конденсатором) 80С-220 10 шт 12  

22 Монтаж патронів настінних або стельових 100 шт 0,05 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

23 Патрон стельовий шт 5  

Підрозділ 4    АПАРАТИ ВЛАШТУВАЛЬНІ 

24 
Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій 

проводці 
100 шт 0,04  

25 Розетка одноместная, для скрытой проводки шт 4  

26 
Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці 

двоклавішних 
100 шт 0,05  

27 Выключатель двухклавишный, для скрытой проводки шт 5  

28 Колодка клемна СО - 3-001-25/220 шт 40  

29 Колодка клемна СО - 4-001-25/220 шт 20  

30 Коробка У196 1000 шт 0,009  

31 Коробки відгалужувальні У197 УЧ 1000 шт 0,027  

32 Коробки відгалужувальні КОР-73У3 шт 5  

33 Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм 100 шт 0,36  

34 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону м3 0,11  



1 2 3 4 5 

35 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,11  

36 
Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і 

борозен площею до 0,1 м2 
м3 0,2  

37 Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок м3 0,2  

Підрозділ 5    ЗАЗЕМЛЕННЯ 

38 Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром 40х40х4 мм 10 шт 0,3 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

39 
Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi 

перерiзом 100 мм2 
100 м 0,4 

Кран автомоб.     
10 т вилучити 

40 Сталь штабова 25х4 мм т 0,0314  

41 
Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi 

перерiзом 100 мм2 
100 м 0,1 

Кран автомоб.     
10 т вилучити 

42 Сталь штабова 40х4 мм т 0,01256  

43 Конструкцiї металевi т 0,02 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

44 
Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 

укосами, група грунтів 2 
100 м3 0,052  

45 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 100 м3 0,052  

Підрозділ 6    КАБЕЛІ  і  ПРОВОДА 

46 Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм 100 м 0,6 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

47 Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 змін.1-Ч д-20мм 1000 м 0,06  

48 
Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр 

труб до 40 мм 
100 м 0,04 

Кран автомоб.     
10 т вилучити 

49 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм 
м 4  

50 Прокладання коробів пластикових 100 м 1,4 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

51 Короб, 40/25 м 141,4  

52 Дюбель-гвоздь, 4.5х40, ТУ 14-4-1731-92 ГОСТ 6323-79 кг 2,2683  

53 Кабель, ВВГ 5х10 мм2, ГОСТ 16442-80 м 160  

54 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 0,64  

55 
Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, що прокладається 

з крiпленням накладними скобами 
100 м 0,96  

56 Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 0,05  

57 Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 0,51  

58 Провід перерізом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 0,06  

59 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах 100 м 2,71 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

60 Прокладання проводу при схованій проводці 100 м 3,49 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

61 Скоба однолапкова СО-14 100 шт 0,96  

62 
Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою при вводi кабелiв у 

вибухонебезпечнi примiщення 
прохід 1  

Підрозділ 7    Реконст рукція РП корпусу 2  
                         ШАФА ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНА  ЯПРП-100 

63 Ящик силовий напругою до 500в,частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100 шт 1  

64 Монтаж ввідно-розподільних пристроЇв шафа 1  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 3 

Будівельні машини та механізми 

1 
Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного 

устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т 
маш-год 2,5468  

2 Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 8 м маш-год 7,8545  

3 Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м маш-год 14,1863  

4 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 5,5622  

5 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 34,7246  

6 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 4,8154  

7 Машини бурильно-крановi на автомобiлi, глибина бурiння 3,5 м маш-год 1,5  

8 Машини свердлильнi електричнi маш-год 3,66  
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9 Верстат трубообрiзний маш-год 0,096  

10 Верстат трубонарiзний маш-год 0,096  

11 Установки для свердлення отворiв в залiзобетонi дiаметром до 160 мм маш-год 0,996  

12 Шинотрубозгин з моторним приводом маш-год 0,096  

13 
Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних 

станцiй 
маш-год 9,6308  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

14 Світильник ЛПП - 07В - 2х18 шт 10  

15 Світильник ЛП0-03В- 4х18 шт 9  

16 Світильник ЛП0-06В - 2х18 шт 32  

17 Стартери для люмінесцентних ламп (з керамічним конденсатором) 80С-220 10 шт 12  

18 Коробка У196 1000 шт 0,009  

19 Коробки відгалужувальні КОР-73У3 шт 5  

20 Коробки відгалужувальні У197 УЧ 1000 шт 0,027  

21 Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 0,05  

22 Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 0,51  

23 Провід перерізом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) 1000 м 0,06  

24 Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 змін.1-Ч д-20мм 1000 м 0,06  

25 Патрон стельовий шт 5  

26 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,0007  

27 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,001836  

28 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,003839  

29 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,006596  

30 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,008064  

31 Каніфоль соснова т 0,000038  

32 
Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, 

МА-15, ПФ-14 
т 0,000021  

33 Гума листова вулканізована кольорова кг 3,8  

34 
Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 

500 
т 0,001  

35 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм т 0,000188  

36 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000397  

37 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0006  

38 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,001539  

39 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000038  

40 Лак, марка 177 т 0,0006  

41 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,5952  

42 Клоччя просочене кг 0,0124  

43 Клоччя просочене кг 0,15  

44 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,042  

45 Сталь кругла т 0,006624  

46 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00153  

47 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00054  

48 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,00118  

49 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 0,042  

50 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 

32,40 мм, ІV сорт 
м3 0,036  

51 
Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, 

діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм 
м 4,992  
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52 
Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, 

діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм 
м 1,06  

53 
Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, 

максимальний умовний прохід 65 мм 
10 шт 0,0612  

54 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм 
м 4  

55 Металоконструкції індивідуальні т 0,03056  

56 Короб, 40/25 м 141,4  

57 Выключатель двухклавишный, для скрытой проводки шт 5  

58 Розетка одноместная, для скрытой проводки шт 4  

59 Cветильник под лампу накаливания, НББ 64В-100 шт 5  

60 Лампа люминисцентная, ЛБ-36 шт 54  

61 Лампа люминесцентная, ЛБ-18 шт 66  

62 
Світильник, вказівник виходу "ДБО-01В"Alarm", на світлодіодах з 

акумуляторною батареєю 
шт 5  

63 Дюбель-гвоздь, 4.5х40, ТУ 14-4-1731-92 ГОСТ 6323-79 кг 2,2683  

64 Кабель, ВВГ 5х10 мм2, ГОСТ 16442-80 м 160  

65 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000084  

66 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,001825  

67 Сталь штабова 25х4 мм т 0,0314  

68 Сталь штабова 40х4 мм т 0,04346  

69 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,000517  

70 Пісок природний, рядовий м3 0,003  

71 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000 шт 0,082  

72 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 

більше 20 до 40 мм 
м3 0,208  

73 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 м3 0,048  

74 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм т 0,000512  

75 Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм т 0,00006  

76 
Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, 

ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм 
кг 0,8625  

77 Бірка маркувальна 100 шт 0,1355  

78 Бірка маркувальна 100 шт 0,026112  

79 Втулка В28 100 шт 0,19584  

80 Втулка В54, В59 100 шт 0,0256  

81 Втулка В69 100 шт 0,06  

82 Утримувач К188 100 шт 0,67  

83 Дюбелі У658, У661 100 шт 2,268  

84 Дюбелі У658, У661 100 шт 2,4  

85 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100 шт 0,016  

86 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100 шт 0,238  

87 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100 шт 2,15  

88 Кнопка К227 100 шт 0,542  

89 Кнопка К227 100 шт 2,011648  

90 Конструкція опорна т 0,00075  

91 Стрічка ФУМ кг 0,00128  

92 Стрічка монтажна ЛМ 100 м 0,1355  

93 Стрічка монтажна ЛМ 100 м 0,294144  

94 Наконечники кабельні шт 63  

95 Патрони Д або К довгі 100 шт 0,238  
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96 Патрони Д або К довгі 100 шт 2,15  

97 Патрубок У-479 100 шт 0,06  

98 Перемичка заземлювальна шт 3,32  

99 Перемичка заземлювальна шт 3  

100 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100 шт 0,0515  

101 Полоса монтажна К-200 100 шт 0,3264  

102 Полоски К-404 100 шт 0,7046  

103 Полоски К-404 100 шт 0,7968  

104 Пряжки К-405 100 шт 0,7046  

105 Пряжки К-405 100 шт 0,7968  

106 Скоба однолапкова СО-14 100 шт 0,96  

107 Скоба будівельна К853 100 шт 0,075  

108 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100 шт 3,084  

109 Труби полівінілхлоридні т 0,004324  

110 Шайба квадратна К859/2 100 шт 0,0284  

111 Шпилька комплектац 104,04  

112 Фарба емалева МО-1 т 0,001  

113 Припой ПОС-18 т 0,00032  

114 Тавот кг 5,2736  

115 Ущільнювальна суміш УС-65 кг 0,72  

116 Лампи розжарювання шт 5  

Устаткування 

117 Автомати на групових лініях С60N    1ф, Ір. Ін= 16 А шт 10  

118 
Вимикач автоматичний кількість полюсів-2, 200 А, без розчіплювача 

А3132/7К 
шт 2  

119 Колодка клемна СО - 3-001-25/220 шт 40  

120 Колодка клемна СО - 4-001-25/220 шт 20  

121 
Металоконструкції ящиків шаф силових та шаф релейних серій ЯС,ШС та 

ЯР,ШР ЯС- 1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 
шт 1  

122 Ящик силовий напругою до 500в,частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100 шт 2  

   Локальний кошторис  № 2 - 1 – 4.       Засоби захисні для безпечної експлуатації  
                                                                      електроустановок 

1 Iндикатор напруги іскробезпечний УНЧ-1 шт 1  

2 Кліщі електровимірювальні низьковольтні ЦЧ501 шт 1  

3 Мегоомметр МЧ100/1 шт 1  

4 Кліщі ізолюючі шт 1  

5 Заземлення переносне захисне ЗПЗ шт 1  

6 Комплект  інструментів наладчика ИН-3 шт 1  

7 Рукавиці діелектричні шт 4  

8 Окуляри захисні шт 1  

9 Галоші діелектричні шт 1  

10 Вироби гумові технічні водостійкі(килимок ) кг 10  

11 Плакат попереджувальний шт 1  

12 Огородження тимчасове м2 2,9  

13 Протигаз шт 1  

14 Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 шт 2  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 4 

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 
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1 Вироби гумові технічні водостійкі(килимок ) кг 10  

2 Плакат попереджувальний шт 1  

3 Огородження тимчасове м2 2,9  

Устаткування 

4 Комплект  інструментів наладчика ИН-3 шт 1  

5 Мегоомметр МЧ100/1 шт 1  

6 Кліщі електровимірювальні низьковольтні ЦЧ501 шт 1  

7 Iндикатор напруги іскробезпечний УНЧ-1 шт 1  

8 Кліщі ізолюючі шт 1  

9 Протигаз шт 1  

10 Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 шт 2  

11 Окуляри захисні шт 1  

12 Рукавиці діелектричні шт 4  

13 Галоші діелектричні шт 1  

14 Заземлення переносне захисне ЗПЗ шт 1  

   Локальний кошторис  № 2 - 1 – 5   Автоматичну  систему пожежної сигналізації та  
                                                                 оповіщення про пожежу 

1 Блок чотирипроменевий Тірас-4п шт 1  

2 Прилад ПС на 4 променi шт 1  

3 Акумулятор герметичний 12А х год шт 1  

4 Монтаж акумулятора штука 1  

5 Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний СПД 3,2 шт 11  

6 
Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у 

вибухозахисному виконаннi 
шт 10  

7 Сповіщувач пожежний ручний ИПР -2-01 шт 6  

8 
Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, 

магнiтоконтактний у нормальному виконаннi 
шт 5  

9 Обладнання сигнальне УС-1 шт 2  

10 Прилад сигналiзуючий ємкiсний шт 2  

11 Прилад ультразвуковий в одноблочному виконаннi шт 1  

12 Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" комплект 1  

13 
Труба гофрована поліпротиленова гнучка по стiнах i колонах з крiпленням 

накладними скобами, дiаметр до 25 мм 
100 м 0,2  

14 Труби поліпропіленові  гофровані, діаметр 16 мм 1000 м 0,02  

15 Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,01  

16 
Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях 

цегляних 
100 м 0,1  

17 
Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у 

прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 
100 м 0,2  

18 Провiд однопарний з крiпленням дротовими скрiпами по стiнi цеглянiй 100 м 1,6  

19 Провід перерізом 4.0,4мм2 (ПСВВ)(ПРС)   0,18  

20 Кабель кількістю жил та перерізом 2.0,75мм2 КМВС 1000м 0,08  

21 Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг 100 м 0,8  

22 Коробка кiнцева 100 шт 0,04  

23 Кришка декоративна та iншi вироби [без приєднування проводiв] 100 шт 0,04  

24 Коробка  монтажна КМС-1-4 шт 3  

25 Коробка монтажна 24-х контактна  КМС-2-24 шт 1  

26 Кришка КОН-1-0Ч шт 4  

27 Конструкцiї металевi т 0,007 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

28 Прокладання коробів пластикових 100 м 0,2 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 
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29 Короб пластиковий 10 м 2  

30 Резистор обмежуючий  МЛТ шт 17  

31 Установлення резистора комплектац 17  

32 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону м3 0,1  

33 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,1  

34 
Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і 

борозен площею до 0,1 м2 
м3 0,05  

35 Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок м3 0,05  

Підрозділ 1    СИСТЕМА  СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

36 Блок базовий контролера-передавача шт 1  

37 
Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного сигнального 

концентратора ПС 
шт 1  

38 Антена шт 1  

39 
Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на 

установленiй опорi 
шт 1  

40 Кабель з екранованими жилами перерізом 5Х1Х.0,5мм2 1000 м 0,05  

41 Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг 100 м 0,5  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 5 

Будівельні машини та механізми 

1 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 4,496  

2 Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м маш-год 5,204  

3 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 0,044  

4 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 0,89237  

5 
Установки з гнучким iндуктором для iндукцiйного нагрiвання струмами 

частотою 50 Гц 
маш-год 0,32  

6 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 1,154  

7 Машини свердлильнi електричнi маш-год 9,908  

8 
Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних 

станцiй 
маш-год 2,308  

9 Насос вакуумний, подача 3,6  м3/хв маш-год 0,54  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

10 Резистор обмежуючий  МЛТ шт 17  

11 Акумулятор герметичний 12А х год шт 1  

12 Блок базовий контролера-передавача шт 1  

13 Обладнання сигнальне УС-1 шт 2  

14 Блок чотирипроменевий Тірас-4п шт 1  

15 Сповіщувач пожежний ручний ИПР -2-01 шт 6  

16 Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" комплект 1  

17 Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний СПД 3,2 шт 11  

18 Коробка монтажна 24-х контактна  КМС-2-24 шт 1  

19 Кришка КОН-1-0Ч шт 4  

20 Антена шт 1  

21 Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС) 1000м 0,01  

22 Провід перерізом 4.0,4мм2 (ПСВВ)(ПРС)   0,18  

23 Кабель з екранованими жилами перерізом 5Х1Х.0,5мм2 1000 м 0,05  

24 Кабель кількістю жил та перерізом 2.0,75мм2 КМВС 1000м 0,08  

25 Бязь сурова 10 м2 0,01  

26 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,0001  

27 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,000008  
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28 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0002  

29 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,002207  

30 Натр їдкий [сода каустична] технічний, марка ГР т 0,00011  

31 Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм т 0,00008  

32 Труби поліпропіленові  гофровані, діаметр 16 мм 1000 м 0,02  

33 
Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 

500 
т 0,00035  

34 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм т 0,0015  

35 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000221  

36 Дрантя кг 0,1  

37 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,032  

38 Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм т 0,00024  

39 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00153  

40 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,000289  

41 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,000295  

42 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000086  

43 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 0,0105  

44 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 

32,40 мм, ІV сорт 
м3 0,009  

45 
Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, 

діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм 
м 0,312  

46 Металеві конструкції т 0,00124  

47 Металоконструкції індивідуальні т 0,007  

48 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00042  

49 Втулки ущільнювальні шт 3,6  

50 Пісок природний, рядовий м3 0,00105  

51 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000 шт 0,0205  

52 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 

більше 20 до 40 мм 
м3 0,052  

53 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 м3 0,012  

54 Коробка  монтажна КМС-1-4 шт 3  

55 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 т 0,000262  

56 Короб пластиковий 10 м 2  

57 Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1 т 0,001  

58 Бірка маркувальна 100 шт 0,01  

59 Втулка В17 100 шт 0,0244  

60 Дюбелі У658, У661 100 шт 0,324  

61 Дюбелі У658, У661 100 шт 10,949  

62 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100 шт 0,9956  

63 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100 шт 0,034  

64 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100 шт 0,44  

65 Заглушка У467, У469 100 шт 0,02  

66 Муфти поліетиленові шт 1,6  

67 Патрони Д або К довгі 100 шт 0,034  

68 Патрони Д або К довгі 100 шт 0,44  

69 Патрубок У-477 100 шт 0,036  

70 Стискачі відгалужувальні У731, У733 100 шт 0,00612  

71 Скоба будівельна К853 100 шт 0,24  
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72 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100 шт 0,22  

73 Зкрепи фігурні [скоби] 100 шт 9,048  

74 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 1,162  

75 Шайба квадратна К859/2 100 шт 0,00994  

76 Вода дистильована м3 0,003  

77 Клей БМК5 кг 0,04  

78 Клей нітроглифталевий кг 0,31  

79 Пропан т 0,003  

   Локальний кошторис  № 2 - 1 – 6   Технологічне обладнання, меблі та інвентар 

Підрозділ 1    Клас хореографії 

1 Поперечка гімнастична універсальна шт 2  

2 Лава гімнастична шт 3  

3 Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм м2 29,6  

4 Установлення столiв, шаф пiд мийки, холодильних шаф та iн. 100 шт 0,1  

5 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону м3 0,03  

6 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,03  

7 
Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і 

борозен площею до 0,1 м2 
м3 0,02  

8 Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок м3 0,03  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 6 

Будівельні машини та механізми 

1 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 0,3462  

2 
Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних 

станцiй 
маш-год 0,6924  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

4 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00022  

5 Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм м2 29,6  

6 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0035  

7 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,000118  

8 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 0,0042  

9 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 

32,40 мм, ІV сорт 
м3 0,0036  

10 Розкладки, розмір 19х19 мм 100 п.м 40  

11 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000 шт 0,0123  

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 

більше 20 до 40 мм 
м3 0,0208  

Устаткування 

13 Поперечка гімнастична універсальна шт 2  

14 Лава гімнастична шт 3  

   Локальний кошторис  № 4 - 1 – 1   Автоматична система загазованості 

Розділ 1    Монтажні роботи 

1 Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 15 шт 1  

2 Монтаж табло шт 1  

3 Апарати контролю, сигналiзацiї й управлiння штука 7 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

4 Монтаж акумулятора лужного, маса до 0,016 т штука 1 
Кран автомоб.     
10 т вилучити 

5 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м 2,9  

6 
Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, 

маса 1 м до 1 кг 
100 м 0,45  
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7 
Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, 

дiаметр до 50 мм 
100 м 0,1 

Кран автомоб.     
10 т вилучити 

Розділ 2    Матеріали 

8 
Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та 

оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2 
1000 м 0,29  

9 Провід напругою до 380в перерізом 2.0,75мм2 КМВС 1000 м 0,045  

10 Щит сигналізації загазованості ЩСМ-3 шт 1  

11 Сигналізатори загазованості шт 7  

12 Полівінілхлоридна гофтруба д-16мм 1000 м 0,25  

13 Труба вініпластова д-50мм 1000 м 0,01  

14 Скоба монтажна для труби 16 шт 5  

15 Акумулятори  12В, 5А шт 1  

16 Світлозвуковий сигнальний пристрій, 220В шт 1  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 4 - 1 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 
Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного 

устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т 
маш-год 1,8985  

2 Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м маш-год 6,536  

3 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 0,373  

4 
Установки з гнучким iндуктором для iндукцiйного нагрiвання струмами 

частотою 50 Гц 
маш-год 0,24  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

5 Світлозвуковий сигнальний пристрій, 220В шт 1  

6 Акумулятори  12В, 5А шт 1  

7 Щит сигналізації загазованості ЩСМ-3 шт 1  

8 Сигналізатори загазованості шт 7  

9 Провід напругою до 380в перерізом 2.0,75мм2 КМВС 1000 м 0,045  

10 Труба вініпластова д-50мм 1000 м 0,01  

11 Полівінілхлоридна гофтруба д-16мм 1000 м 0,25  

12 
Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим 

покриттям 3х58,5 мм 
т 0,000675  

13 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00015  

14 Каніфоль соснова т 0,000221  

15 Картон будівельний прокладний, марка А т 0,00005  

16 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла т 0,00009  

17 Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча т 0,00003  

18 Оліфа комбінована К-2 т 0,0001  

19 Потверджувач N 1 т 0,0077  

20 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 

1,1 мм 
т 0,00006  

21 
Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних 

випадках 
т 0,0154  

22 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм т 0,00005  

23 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000096  

24 Білило свинцеве т 0,00084  

25 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,00147  

26 
Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК 

[липка], товщина 0,4 мм 
м2 0,7  

27 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,12  

28 Болти анкерні т 0,0004  

29 
Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, 

діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм 
м 0,156  

30 
Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні 

неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм 
м 0,702  
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31 Плакат попереджувальний шт 7  

32 Металеві конструкції т 0,02162  

33 Вода м3 0,0105  

34 
Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та 

оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2 
1000 м 0,29  

35 Скоба монтажна для труби 16 шт 5  

36 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000371  

37 Втулки ущільнювальні шт 1,8  

38 Лак ХВ-784 т 0,007  

39 Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт т 0,00001  

40 Калій єдкий технічний м3 0,0009  

41 Пісок природний, рядовий м3 0,0399  

42 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм т 0,00304  

43 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 т 0,00002  

44 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 т 0,00001  

45 Бірка маркувальна 100 шт 0,21422  

46 Втулка В54, В59 100 шт 0,116  

47 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100 шт 0,16  

48 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100 шт 0,134  

49 Заглушка У467, У469 100 шт 0,01  

50 Кнопка К227 100 шт 0,33488  

51 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100 шт 1,116  

52 Стрічка монтажна ЛМ 100 м 0,038865  

53 Муфти поліетиленові шт 0,8  

54 Нитки швейні кг 0,02  

55 Патрони Д або К довгі 100 шт 1,25  

56 Патрубок У-477 100 шт 0,018  

57 Перемичка заземлювальна шт 21  

58 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100 шт 0,067  

59 Скоби дволапкові К146П 100 шт 0,459  

60 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,06  

61 Вазелін технічний т 0,00002  

62 Вода дистильована м3 0,0036  

63 Клей БМК5 кг 0,04  

64 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00001  

65 Моногідрат літію кг 0,09  

66 Припой ПОС-18 т 0,001675  

67 Тавот кг 23,896  

   Локальний кошторис  № 6 - 1 – 1   Теплотраса Т1, Т2 

1 
Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з 

переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 
1000 м3 0,06  

2 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 100 м3 0,1  

3 Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000 м3 0,014  

4 
Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм 
1000 м 0,027  

5 
Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 80 мм 
1000 м 0,12  

6 
Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 100 мм 
1000 м 0,045  
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7 
Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 125 мм 
1000 м 0,012  

8 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 
м 27,27  

9 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм 
м 121,2  

10 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 
м 45,45  

11 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм 
м 12,12  

12 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,26418  

13 
Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 

сріблистою 
100 м2 0,52836  

14 
Ізоляція трубопроводів діаметром 89-133 мм [матами мінераловатними 

прошивними в обкладках][виробами мінераловатними з гофрованою 
структурою], товщина ізоляційного шару 80 мм 

10 м 7,14  

15 
Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового 

устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 80 мм 
м3 3,7842  

16 
Покриття поверхні ізоляціЇ трубопроводів діаметром 89-133 мм сталлю 

оцинкованою, товщина ізоляційного шару 80 мм 
10 м 7,14  

17 
Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої 

прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм 
м2 70,686  

18 Опори нерухомі т 0,0179  

19 Вартість опори Т1Ч.Ч0 шт 6  

20 
Укладання трубопроводiв з полiетиленових труб з гiдравлiчним 

випробуванням, зовнiшнiй дiаметр 315 мм (футляр) 
км 0,014  

21 
Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ-100 СЛ-PN 4( 

SDR-26) для транспортировки воды, наружный диаметр 315х12,2 мм 
м 14,14  

22 Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра дiаметром 800 мм футляр 1  

23 
Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] 

дiаметром 80 мм 
врізування 2  

24 Установлення П-подібних компенсаторів з труб діаметром 80 мм шт 1  

25 
Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін 

більше 150 мм (приямок) 
100 м3 0,0056  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 1 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш-год 0,00238  

2 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 9,49386  

3 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т маш-год 0,347648  

4 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,014105  

5 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш-год 1,2208  

6 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 10 кВт маш-год 1,95  

7 
Агрегати зварювальнi пересувнi з бензиновим двигуном, з номiнальним 

зварювальним струмом 250-400 А 
маш-год 1,48  

8 
Агрегати зварювальнi пересувнi з дизельним двигуном, з номiнальним 

зварювальним струмом 250-400 А 
маш-год 32,64884  

9 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 1,95  

10 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 0,331688  

11 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 0,445  

12 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 5 м3/хв 
маш-год 4,3344  

13 
Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], 

продуктивність 0,5 м3/хв 
маш-год 1,194093  

14 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 0,822  

15 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 0,08596  

16 Агрегати наповнювально-обпресовувальнi, продуктивнiсть до 70 м3/год маш-год 0,49  

17 
Електростанцiї пересувнi (при роботi на спорудженнi магiстральних 

трубопроводiв), потужнiсть 60 кВт 
маш-год 0,1  

18 Насоснi станцiї електричнi стацiонарнi, подача 50 м3/год, напiр 50 м маш-год 8,6688  

19 
Апарати для стикового зварювання полiетиленових труб діаметром до 315 

мм, потужність 3,7 кВт 
маш-год 1,2208  

20 
Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для фарбування 

фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год 
маш-год 1,194093  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

21 Вартість опори Т1Ч.Ч0 шт 6  
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22 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V т 0,0125  

23 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000351  

24 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000576  

25 Вапно хлорне, марка А т 0,000428  

26 Кисень технічний газоподібний м3 0,544  

27 Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм т 0,024061  

28 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,000635  

29 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000448  

30 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 

1,1 мм 
т 0,001213  

31 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 

1,6 мм 
т 0,001428  

32 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 

мм 
т 0,000263  

33 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,015028  

34 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,000296  

35 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46 т 0,000134  

36 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,054  

37 Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм шт 0,01  

38 Фарба БТ-177, срібляста т 0,009510  

39 Жмут смоляний кг 4,9  

40 Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм кг 29,0598  

41 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 
м3 0,0025  

42 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 
м3 0,005152  

43 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 
м 27,27  

44 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм 
м 121,2  

45 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 
м 45,45  

46 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм 
м 12,12  

47 Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм т 0,00927  

48 
Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ-100 СЛ-PN 4( 

SDR-26) для транспортировки воды, наружный диаметр 315х12,2 мм 
м 14,14  

49 
Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового 

устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 80 мм 
м3 3,7842  

50 
Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої 

прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм 
м2 70,686  

51 Опори ковзні т 0,06066  

52 Опори нерухомі т 0,0245  

53 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 0,3024  

54 Вода м3 8,568930  

55 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,002377  

56 Ксилол нафтовий, марка А т 0,001770  

57 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 
м3 0,00056  

58 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 

10 мм і менше 
м3 0,5712  

59 Листи алюмінієві, марка АД1Н, товщина 1 мм кг 0,5712  

60 
Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 

20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 
град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм 

комплектац 0,135  

61 
Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 

20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 
град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм 

комплектац 0,885  

62 Пропан-бутан технічний м3 0,06  

63 
Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, 

для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 
мм, довжина 6,3 м 

шт 1  



1 2 3 4 5 

   Локальний кошторис  № 6 - 2 – 1   Підвідний водопровід В1 

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

2 Драбина металева приставна т 0,01708  

3 
Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 

50 мм тощо за два рази 
100 м2 0,008881  

4 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 2 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 0,000088  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

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

3 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний5 т 0,000224  

4 Дрантя кг 0,002664  

5 Оліфа натуральна кг 0,023980  

6 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1  

7 Драбина металева приставна т 0,01708  

   Локальний кошторис  № 6 - 3 – 1   Каналізація побутова К-1 

1 Драбина металева приставна т 0,0132  

2 
Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм 

тощо за два рази 
100 м2 0,014  

3 Люк чавунний для колодязів важкий шт 2  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 3 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 0,00014  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

2 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний5 т 0,000354  

3 Дрантя кг 0,0042  

4 Оліфа натуральна кг 0,0378  

5 Люк чавунний для колодязів важкий шт 2  

6 Драбина металева приставна т 0,0132  

   Локальний кошторис  № 6 - 4 – 1   Каналізація дощеприймальна К-2 

1 
Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 
1000 м3 0,023 

тех.част. 
п.1.3.46 

к=1,1    
Кэмм=1,1 

2 
Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 

укосами, група грунтів 3 
100 м3 0,03 

тех.част. 
п.1.3.178 

к=1,2 

3 
Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 

укосами, група грунтів 3 
100 м3 0,01 

тех.част. 
п.1.3.180 

к=1,2    
Котз=1,2 

4 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 100 м3 0,04  

5 
Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з 

переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 
1000 м3 0,018  

6 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 100 м3 0,03  

7 
Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 
ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 

1000 м3 0,005  

8 Перевезення грунту до 5 км, без завантаження т 7,5  

9 Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000 м3 0,005  

10 Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи 10 м3 0,0725  

11 
Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючоЇ мережі в мокрих 

грунтах 
шт 1  
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12 
Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 

150 мм 
1000 м 0,0145  

13 Трубы наружной канализации ПВХ диаметром 160х4 мм м 14,471  

14 
Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів 

діаметром 0,7 м у сухих грунтах 
10 м3 0,188  

15 Плиты днищ  ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1 шт 4  

16 Кольца  КС7.3 железобетонные серия 3.900.1-14выпуск 1 шт 8  

17 Кольца опорные  КО6 железобетонные серия3.900.1-14 выпуск 1 шт 4  

18 Драбина металева приставна т 0,0264  

19 
Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм 

тощо за два рази 
100 м2 0,013728  

20 Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР шт 4  

21 Улаштування  пiдстилаючих бетонних шарiв м3 1,24  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 4 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш-год 0,00085  

2 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 6,640715  

3 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,0124  

4 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 0,000137  

5 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 0,1335  

6 
Екскаватори одноковшовi дизельнi на пневмоколiсному ходу, мiсткiсть 

ковша 0,25 м3 
маш-год 2,668048  

7 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 0,37835  

8 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 0,0307  

9 Перевезення грунту до 5 км, без завантаження т 7,5  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

10 Кольца  КС7.3 железобетонные серия 3.900.1-14выпуск 1 шт 8  

11 Плиты днищ  ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1 шт 4  

12 Кольца опорные  КО6 железобетонные серия3.900.1-14 выпуск 1 шт 4  

13 Азбест хризолітовий, марка К-6-45 т 0,002218  

14 Каболка т 0,002682  

15 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний5 т 0,000347  

16 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,00248  

17 
Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 

400 
т 0,005191  

18 
Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними 

добавками до 20%, марка 300 
т 0,001  

19 Дрантя кг 0,004118  

20 Оліфа натуральна кг 0,037065  

21 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 
м3 0,003008  

22 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 

40 мм, ІV сорт 
м3 0,00124  

23 Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 150 мм м 14,616  

24 
Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу 

труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 212 мм 
шт 4,901  

25 Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР шт 4  

26 Трубы наружной канализации ПВХ диаметром 160х4 мм м 14,471  

27 Драбина металева приставна т 0,0264  

28 Вода м3 0,695  

29 
Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 

м, маса до 5 т 
м3 0,60912  

30 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 
м3 0,0002  

31 Пісок природний, рядовий м3 1,71278  
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32 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 0,065  

33 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 0,5076  

34 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 

більше 20 до 40 мм 
м3 1,2648  

35 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,36284  

36 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,001  

37 Розчин азбоцементний м3 0,02256  

   Локальний кошторис  № 6 - 5 – 1   Пересення газопроводу 

Розділ 1    Земляні роботи 

1 
Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 3 
1000 м3 0,0756  

2 
Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом 
місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 3 

1000 м3 0,0096  

3 Розбирання асфальтобетонного покриття і основи 100 м3 0,012  

4 Розбирання щебеневого покриття і основи 100 м3 0,024  

5 Розбирання бортових каменів на бетонній основі 100 м 0,04  

6 Розбирання покриття і основи бруківки з булижного каменю [бруку] 100 м3 0,185  

7 
Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 

укосами, група грунтів 3 
100 м3 0,086  

8 

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 
укосами, група грунтів 2 ; (Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 

викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим 
способом) 

100 м3 0,3798 
тех.част. 
п.1.3.180   
Котз=1,2 

9 Перевезення грунту до 15 км, без завантаження т 52,63  

10 Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000 м3 0,0201  

11 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 3 100 м3 0,086  

12 
Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 

переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 3 
1000 м3 0,0816  

13 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 3, 4 100 м3 0,816  

14 
Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піщано-

гравійноЇ суміші, жорстви 
100 м3 0,153  

15 
Улаштування одношаровоЇ основи товщиною 15 см із щебеню фракціЇ 40-

70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск 
понад 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа [1000 кгс/см2] 

1000 м2 0,025  

16 
На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-23-1, 27-23-2, 27-23-3 

додавати або виключати 
1000 м2 0,025 Красх=10 

17 Улаштування брукованих підзорів і вимощень товщиною 10 см 100 м2 0,285  

18 
Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів 

із литоЇ дрібнозернистоЇ асфальтобетонноЇ суміші товщиною 3 см 
100 м2 0,045  

19 
На кожні 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або 

виключати 
100 м2 0,045 Красх=2 

20 
Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), з 

поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах 
покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 2 

т 0,8658  

21 Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи 10 м3 0,225  

Розділ 2    Трубопроводи і арматура 

22 
Відключення і заглушка під газом діючих стальних газопроводів діаметром 

63-75 мм 
шт 1  

23 Камери гумові кг 0,3  

24 
Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб 

діаметром 150 мм 
100 м 0,09  

25 
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, 

зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм (футляр) 
м 9  

26 
Нанесення посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на сталевi 

трубопроводи дiаметром 150 мм 
км 0,009  

27 Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра дiаметром 150 мм футляр 2 Красх=0,2 

28 
Укладання трубопроводiв з полiетиленових труб з пневматичним 

випробуванням, зовнiшнiй дiаметр 110 мм 
км 0,032  

29 
Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-11) 

для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 
75х6,9 мм 

м 32,3  
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30 
Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдводiв, колiн, патрубкiв, 

переходiв дiаметром до 110 мм 
10 шт 0,3  

31 
Переходники редукционные (С-1107) из полиэтилен-сталь диам. 90/75 мм 

для газовых трубопроводов, соединение стыковая сварка 
шт 1  

32 
Колена (С-602) из полиэтилена диам. 75 мм/90 град. короткие для газовых 

трубопроводов, соединение стыковая сварка 
шт 1  

33 
Муфты (Т-106) из полиэтилена диам.75 мм для газовых трубопроводов, 

соединение терморезисторная сварка 
шт 1  

34 
Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів 
прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм 

шт 1  

35 Кран кульовий, газ ДУ-75 шт 1  

36 Улаштування контрольноЇ трубки шт 1  

37 
Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, 

надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр 
трубопроводу 100 мм 

шт 30  

38 
Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа 
[0,05 кгс/см2] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 80 мм 

шт 1  

39 Покривання  сигнальної лентої 100 м 0,3  

40 Стрічка сигнальна з дротиком, ширина 100 мм 1000 м 0,03  

41 
Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб 

діаметром 80 мм 
100 м 0,25  

42 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 
м 25  

43 Кріплення для трубопроводів [костилі] шт 7  

44 Пневматичне випробування газопроводів 100 м 0,25  

45 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100 м2 0,06  

46 
Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору сталевих балок, труб 

дiаметром понад 50 мм тощо за два рази 
100 м2 0,06  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 5 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 0,009  

2 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш-год 0,450867  

3 Спецавтомобiль типа УАЗ маш-год 6,52  

4 Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 0,28617  

5 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,02  

6 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т маш-год 0,1571  

7 
Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного 

устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т 
маш-год 0,009  

8 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 0,08082  

9 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,0006  

10 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 0,0006  

11 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт маш-год 0,26064  

12 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт маш-год 4,25952  

13 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 10 кВт маш-год 1,56  

14 
Агрегати зварювальнi пересувнi з бензиновим двигуном, з номiнальним 

зварювальним струмом 250-400 А 
маш-год 6,15  

15 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 1,56  

16 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] маш-год 11,1539  

17 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 8,87652  

18 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 5 м3/хв 
маш-год 1,45  

19 
Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], 

продуктивність 0,5 м3/хв 
маш-год 0,0672  

20 
Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,4 

м3 
маш-год 6,26586  

21 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 0,2856  

22 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 1,14672  

23 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] маш-год 0,4758  

24 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш-год 0,334  
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25 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 13 т маш-год 0,74575  

26 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т маш-год 0,39321  

27 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш-год 0,32079  

28 Розподiльники щебеню та гравiю маш-год 0,02225  

29 
Крани-трубоукладальники для труб дiаметром до 400 мм, 

вантажопiдйомнiсть 6,3 т 
маш-год 0,14193  

30 Лабораторiї для контролю зварних з'єднань напiвстацiонарнi маш-год 100,5  

31 
Електростанцiї пересувнi (при роботi на спорудженнi магiстральних 

трубопроводiв), потужнiсть 60 кВт 
маш-год 1,58  

32 
Апарати для стикового зварювання полiетиленових труб діаметром до 315 

мм, потужність 3,7 кВт 
маш-год 4,25952  

33 
Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних 

станцiй 
маш-год 1,413  

34 Щiтки дорожнi навiснi на базi трактора маш-год 0,07806  

35 
Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для фарбування 

фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год 
маш-год 0,0672  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

36 Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм т 0,0005  

37 Бензин авіаційний Б-70 т 0,00054  

38 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V т 0,01  

39 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,00018  

40 Кисень технічний газоподібний м3 0,452  

41 Білило густотерте цинкове т 0,001464  

42 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний5 т 0,000012  

43 Мило тверде господарське 72% шт 0,34  

44 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,000908  

45 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,000928  

46 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,003075  

47 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0027  

48 Гідроізол м2 5,58  

49 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10 м2 0,522  

50 Дрантя кг 0,018  

51 Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм шт 0,262128  

52 Оліфа натуральна кг 0,412  

53 Стрічка сигнальна з дротиком, ширина 100 мм 1000 м 0,03  

54 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,02889  

55 Жмут смоляний кг 3,92  

56 Кріплення для трубопроводів [костилі] шт 7  

57 Тканина мішечна 10 м2 0,00279  

58 Емульсія мильна т 0,0002  

59 
Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, 

діаметр 14-24 см 
м3 0,00225  

60 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 
м3 0,002  

61 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм 
м 25  

62 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм 
м 0,24  

63 
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм 
м 0,99  

64 
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, 

зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм (футляр) 
м 9  

65 Ковер шт 1  

66 Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм т 0,0008  

67 
Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-11) 

для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 
75х6,9 мм 

м 32,3  
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68 
Колена (С-602) из полиэтилена диам. 75 мм/90 град. короткие для газовых 

трубопроводов, соединение стыковая сварка 
шт 1  

69 
Переходники редукционные (С-1107) из полиэтилен-сталь диам. 90/75 мм 

для газовых трубопроводов, соединение стыковая сварка 
шт 1  

70 
Муфты (Т-106) из полиэтилена диам.75 мм для газовых трубопроводов, 

соединение терморезисторная сварка 
шт 1  

71 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00207  

72 Вода м3 2,321  

73 Кран кульовий, газ ДУ-75 шт 1  

74 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00054  

75 Ксилол нафтовий, марка А т 0,00009  

76 Глина шамотна кг 3,65  

77 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, 

марка М800 
м3 0,375  

78 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М800 
м3 7,875  

79 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 
м3 0,000804  

80 
Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 

40 мм, марка ДР12 
м3 18,666  

81 
Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), з 

поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах 
покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 2 

т 0,8658  

82 Камінь булижний м3 3,135  

83 Пісок природний, рядовий м3 3,0675  

84 Гравій баритовий м3 0,05  

85 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм 1000 шт 0,002  

86 Брезент 10 м2 0,00108  

87 Очіс льняний т 0,000112  

88 Пропан-бутан технічний м3 0,08  

89 Проявник літр 1,5  

90 Сурик свинцевий т 0,000225  

91 Фіксаж літр 1,5  

92 Камери гумові кг 0,3  

93 Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм т 0,0005  

   Локальний кошторис  № 7 - 1 – 1   Благоустрій території 

ПОКРИТТЯ, ТИП  І 

1 
Улаштування дорожного корита [коритний профіль з напівприсипними 

обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням грунту на відстань 
до 100 м при глибині корита до 250 мм 

1000 м2 0,7493  

2 
Додавати або виключати на кожні 10 м зміни відстані переміщення грунту 

при улаштуванні дорожного корита глибиною до 250 мм 
1000 м2 0,7493 к=2    Красх=2 

3 
Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піщано-

гравійноЇ суміші, жорстви 
100 м3 0,82423  

4 Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску 100 м3 0,14986  

5 
Улаштування цементобетонного одношарового покриття засобами малоЇ 

механізаціЇ при товщині шару 20 см 
1000 м2 0,7493  

6 
На кожний 1 см зміни товщини шару цементобетонного покриття додавати 

або виключати 
1000 м2 0,7493 

к=12    
Красх=12 

7 
Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення 

(ФЕМ) 
100 м2 7,49  

8 Плити бетонні тротуарні фігурні м2 756  

9 Рiзання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення (ФЕМ) м 70  

10 Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів 100 м 0,461  

11 Камінь бортовий БР 100.20.8. шт 46,1  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 7- 1 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 2,090547  
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2 Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 0,391134  

3 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 0,44256  

4 Навантажувачi одноковшовi, вантажопiдйомнiсть 1 т маш-год 3,9697  

5 
Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 

ат], продуктивність 2,2 м3/хв 
маш-год 6,339078  

6 
Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 

0,65 м3 
маш-год 4,211066  

7 Скрепери причiпнi [з гусеничним трактором], мiсткiсть ковша 3,0 м3 маш-год 0,809244  

8 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] маш-год 17,690223  

9 Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т маш-год 1,221359  

10 Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т маш-год 0,391134  

11 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т маш-год 2,241156  

12 
Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 

кг 
маш-год 1,0486  

13 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш-год 27,564499  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

14 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000461  

15 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,005245  

16 Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1" т 0,097409  

17 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 5,679694  

18 Тканина мішечна 10 м2 8,2423  

19 
Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 

100,125 мм, ІV сорт 
м3 0,07837  

20 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 25 мм, ІІІ сорт 
м3 0,07493  

21 
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 

мм і більше, ІІ сорт 
м3 0,179832  

22 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 14,446504  

23 Вода м3 158,61931  

24 Камінь бортовий БР 100.20.8. шт 46,1  

25 
Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 

40 мм, марка ДР12 
м3 100,55606  

26 Пісок природний, рядовий м3 3,2207  

27 Пісок природний, рядовий м3 48,517175  

28 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 

більше 40 мм 
м3 2,7199  

29 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 

більше 20 до 40 мм 
м3 244,57152  

30 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,02766  

31 Плити бетонні тротуарні фігурні м2 756  

   Локальний кошторис  № 7 - 1 – 2   Вертикальне планування території 

 
Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 
ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 

1000 м3 0,146  

 Перевезення грунту до 5 км, без завантаження т 292  

 Робота на відвалі, група грунтів 1 1000 м3 0,146  

 Планування площ механізованим способом, група грунтів 2 1000 м2 0,7493  

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 7- 1 – 1 

Будівельні машини та механізми 

1 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш-год 0,0219  

2 
Екскаватори одноковшовi дизельнi на пневмоколiсному ходу, мiсткiсть 

ковша 0,25 м3 
маш-год 12,08734  

3 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 3,02804  

4 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 1,513652  
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5 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] маш-год 0,487045  

6 Перевезення грунту до 5 км, без завантаження т 292  

Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

7 
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 
м3 0,00292  
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