
№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ №1.  Демонтажні роботи       

1 Розбирання бортових каменів на бетонній основі  м 183,3   

2 Демонтаж покриття з фігурних елементів мощення 
площадок та тротуарів шириною понад 2 м 

 м2 8,5   

3 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

 м3 98   

4 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих  м3 1,7   

5 Демонтаж бетонних плитних тротуарів  м2 1   

6 Демонтаж люка шт 1   

  Розділ №2.  Влаштування тротуару       

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

м3 33,7   

8 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу понад 150 мм 

 м 205,2   

9 Поребрик для тротуару 100.20.8 м 175,2  

10 Бордюр дорожній типу БР-100.30.15 м 30  

11 Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15  м3 12,1068   

12 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 100 

 м3 0,06156   

13 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

м3 49,2   

14 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 
шару 12 см 

м2 410,3   

15 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з 
норми 27-17-3 

м2 -410,3   

16 Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
гравiйних шарiв 

м3 20,515   

17 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та 
тротуарів шириною понад 2 м 

 м2 405,5   

18 Тротуарна плитка ТМ Золотий мандарин «Старе місто» м2 409,555  

19 Круги армовані абразивні відрізні діам. 180х3 мм шт 3  

20 Установлення люка шт 2   

21 Люк шт 2  

22 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 100 

 м3 0,016   

  Розділ №3.  Тактильні елементи доступності       

23 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та 
тротуарів шириною понад 2 м 

 м2 4,8   

24 Плитка тактильна  м2 4,848  

  Розділ №4.  Влаштування асфальтобетонного покриття       

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

м3 4,7   

26 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

м3 1,8   

27 Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
пiщаних шарiв 

м3 2,25   

28 Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
щебеневих шарiв 

м3 2,25   

29 Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу із 
застосуванням бітумної емульсії ресайклером, ширина 
фрезерування 2 м, за товщини регенерованого шару 30 
см 

 м2 15   

30 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см 

м2 15   

31 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 

м2 15   



шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4 
32 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  (дорожні) т 4,7  

33 Перевезення асфальту, шлакобетону тощо 
самоскидами на вiдстань 5 км 

т 4,7   

  Розділ №5.  Влаштування лавок (9 шт.)       

34 Демонтаж дрiбних конструкцiй [бетонних плит 
парапетiв] масою до 0,5 т 

шт 61   

35 Очищення поверхонь щiтками м2 31,25   

36 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 13,75   

37 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

м2 31,25   

38 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 150 

 м3 0,6   

39 Установлення дрiбних конструкцiй [бетонних плит 
парапетiв] масою до 0,5 т 

шт 35   

40 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 100 

 м3 1,155   

41 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових 
конструкцiй та iн. 

т 0,26829   

42 Труба 70х50х3,5 т 0,126882  

43 Кутик №4х3 т 0,0954  

44 Кутик №5х4 т 0,0337716  

45 Кутик №6х4 т 0,0283338  

46 Монтаж металоконструкцiй сходiв i площадок т 0,26829   

47 Анкер HRD-H M10х100 Hilti шт 144  

48 Установлення каркаса з брусiв м3 0,675   

49 Дошки стругані 50х100 м3 0,709  

50 Шурупи само нарізні метал-дерево д.4,8х35 мм шт 180  

51 Шурупи само нарізні метал-дерево д.4,8х70 мм шт 360  

52 Фарбування емалью грат, рам, радiаторiв, труб 
дiаметром менше 50 мм тощо за два рази 

м2 14,6   

53 Покриття деревяних дошок лаком за 2 рази м2 36,5   

54 Лак л 6,98  

  Розділ №6.  Озеленення та догляд за насадженнями       

55 Очищення дiлянки вiд смiття м2 75,5   

56 Пiдготовлення грунту вручну для влаштування 
партерного i звичайного газону з внесенням рослинної 
землi шаром 15 см 

м2 75,5   

57 На кожнi 5 см змiни товщини шару рослинної землi 
додавати або вiднiмати за нормами 47-25-3, 47-25-4 

м2 75,5   

58 Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних 
вручну 

м2 75,5   

59 Перевезення води спецтранспортом на вiдстань 5 км т 40,76   

  Розділ №7.  Інші роботи       

60 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

 т 223,5   

61 Перевезення сміття до 5 км т 223,5   

  

 


