
№п/п Найменування робіт та витрат Од. 
виміру 

Кількість Примітка 

 Розділ 1. Підготовчі роботи    

1. Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у грунтах 
природного залягання кущорізами на тракторі 
потужністю 79 кВт (108 к.с.) 

га 1,12  

2. Корчування густого чагарника і дрібнолісся у грунтах 
природного залягання викорчовувачами-збирачами 
на тракторі потужністю 79 к Вт (108 к.с.) 

га 0,34  

3. Збір залишків деревини густого чагарника і 
дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 
кВт (80 к.с.) у грунтах природного залягання 

га 0,34  

4. Викошування трави вручну при ширині міжрядь 1,5 м га 1,12  

5. Згрібання і збирання трави га 1,12  

6. Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт 
(80 к.с.) з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 
1 

м3 450  

7. Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту 
(понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт 80 к.с.), 
група грунтів 1 

М3 450  

 Розділ 2. Загальнобудівельні роботи    

8. Розроблення грунту у відвал екскаватором 
«драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 
1(1-1,2)м3,  група грунтів 2 /при розробці траншей із-
під води при глибині води до 4 м/ 

М3 3620  

9. Влаштування й утримання щитів металевих під 
екскаватори з ковшем місткістю до 1,5 м3 

М3 3620  

10. Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт 
(80 к.с.) з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 
1 

М3 3620  

11. Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту 
(понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.), 
група грунтів 1 

м3 3620  

12. Розробка грунту 2 групи плавучими землесосними 
дизельними снарядами продуктивністю до 80 м3/год 
/при висоті підводного і надводного вибоїв, залежно 
від продуктивності 80 м3/год у межах 1,2-1,8 м/  

М3 1560  

13. Допоміжні роботи при укладанні грунту в профільні 
споруди, відвал з улаштуванням обвалування і в 
штабель без естакадним способом плавучими 
землесосними снарядами продуктивністю 80 м3/год 

М3 1560  

14. Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими 
дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 
1 (1-1,2) м3, група грунтів 1 /в’язкого грунту підвищеної 
вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ 

М3 720  

15. Перевезення грунту до 1 км т 1080  

16. Робота на відвалі, група грунтів 1 М3 720  

17. Ремонт і утримання грунтових землевозних доріг на 
кожні 0,5 км довжини, група грунтів 1 

М3 720  

18. Планування укосів і полотна виїмок механізованим 
способом, група грунтів 2 

М2 1830  

19. Укріплення укосів земляних споруд посівом 
багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну 

М2 183  

20. Улаштування фільтраційного екрана з геотекстилю М2 798  

21. Укріплення укосів земляного полотна збірними 
бетонними блоками БКУ 

М2 798  

22. Улаштування підстильного шару товщиною 20 см з 
щебеню насухо вручну 

М2 399  



 Розділ 3. Вертикальне планування берегової зони    

23. Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт 
(80 к.с.) з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 
1 

М3 5600  

24. Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту 
(понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт 80 к.с.), 
група грунтів 1 

М3 5600  

25. Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт 
(80 к.с.) за один прохід 

М2 11200  

26.  Підготовлення грунту вручну для влаштування 
партерного і звичайного газону без внесення 
рослинної землі 

М2 11200  

27. Посів газонів партерних, мавританських та звичайних 
вручну 

М2 11200  

 


