
№п/п Найменування робіт та витрат Од. 
виміру 

Кількість Примітка 

1 Продавлювання без розробки грунту (прокол) на 
довжину до 10 м труб діаметром 100 мм 

м 40  

2 Розроблення грунту у відвал екскаваторами 
«драглайн»  з ковшом місткістю  0,25 м3, група гр. 2 
(о,4 х 1,0 х 1,0=0,4 м3х229 м.п.=91,6 м3) 

м.3 91,6  

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

м3 40  

4 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї м 26  

5 Монтаж кабелю до 35 кВ що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1м до 1 кг до 
клемників (з підйомом до клемників по 2,5 мх2=5 
м) 

м 344  

6 Монтаж конструкції кабельної зварної (захист 
кабелю на з.б стояку) 

т 0,012  

7 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, 
сигнальною стрічкою 

м тр. 229  

8 Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1м до 1 кг (кабель до 
світильників) 

м 115  

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

м3 91,6  

9 Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1м до 1 кг (кабель по з.б. 
стояку ) 

м 24  

10 Монтаж вимикача автоматичного (автомат), що 
установлюється на конструкції на стіні або колоні, 
струм до 100 А 

шт 2  

11 Приєднування до затискачів жил проводів або 
кабелів, переріз до 16 мм2 

шт 46  

12 Монтаж коробки із затискачами для кабелів і 
проводів перерізом жили до 16 мм2, що 
установлюється на конструкції на стіні або колоні, 
кількість затискачів у коробці до 4 

шт 23  

13 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т  
(бетонування під опори V=0,4х0,4х1,0=0,160 
м3х19шт=3,04 м3) 

опора 23  

14 Монтаж панелі  та підключення кабелів або 
проводів зовнішньої мережі (опора ПЛ-0,4 кВ) 

шт 2  

15 Установлення анкерних закладних під стійку 
паркової опори 

шт 23  

17 Установлення світильників з люмінесцентними або 
ртутними лампами OS -1S-PMMA 

шт. 9  

18 Установлення світильників з люмінесцентними або 
ртутними лампами (СКУ 02-30-005 Park 30) 

шт 14  

19 Монтаж заземлювача горизонтального у траншеї із 
сталі круглої, діаметр  12 мм 

м 18  

20 Монтаж заземлювача вертикального  з кутової 
сталі розміром 50х50х5 мм 

шт 6  

 


