
Додаток №6
до оголошення від 26.02.2020

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА РЕСУРСІВ

Будівництво парку в районі між вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності у
м.Нетішин Хмельницької області

Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку - 2,96 грн./люд.год. 
Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат - 1,38 грн./люд.год.

Об'єми робіт

№
п/п Обгрунтування Найменування робіт і витрат Одиниця

піду ігм/
Кількість

(шифр норми) виміру

1 2 3 4 5
Локальний кошторис №2-1-1 Будівельні роботи

Покриття головних доріжок
1 ЕН27-69-1 Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 

відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм
1000 м2 2,476

2 РН20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 мЗ.

100 т 9,904

3 С311-8 Перевезення грунту до 8 км т 990,4
4 Е1-20-1 Робота на відвалі, група грунтів 1 ЮООмЗ 0,619
5 ЕН27-13-1 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см
1000м2 2,476

6 ЕН27-13-4 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3, товщ. 14 см

1000м2 -2,476

7 ЕН27-65-3 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 
тротуарів шириною 2 м із заповненням швів піском

1000 м2 2,476

8 РН18-30-1 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 2489
9 Поребрик бетонний 0,5 м

Покриття другорядних доріжок
шт 4983

10 ЕН27-69-1 Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм

1000 м2 * 1,805

11 РН20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 мЗ.

100 т 7,22

12 С311-8 Перевезення грунту до 8 км т 722
13 Е1-20-1 Робота на відвалі, група грунтів 1 ЮООмЗ 0,45125
14 ЕН27-13-1 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см
1000м2 1,805

15 ЕН27-13-4 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3, товщ. 14 см

1000м2 -1,805

16 ЕН27-65-3 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 
площадок та тротуарів шириною 2 м із заповненням 
швів піском

1000 м2 1,805

17 РН18-30-1 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 2234
18 Поребрик бетонний 0,5 м

Покриття зон відпочинку
шт 4472

19 ЕН27-69-1 Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,21

20 РН20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 мЗ.

100т 0,84

21 С311-8 Перевезення грунту до 8 км т 84
22 Е1-20-1 Робота на відвалі, група грунтів 1 ЮООмЗ 0,0525
23 ЕН27-13-1 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см
1000м2 0,21

24 ЕН27-13-4 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3, товщ. 14 см

1000м2 -0,21

25 ЕН27-65-3 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 
площадок та тротуарів шириною 2 м із заповненням 
швів піском

1000 м2 0,21

26 РН18-30-1 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 198



1 2 3 4 5
27 Поребрик бетонний 0,5 м шт 400
28 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної підготовки (бетонування стійок 

лавок та гойдалок)
Майданчики під біотуалети 2 шт

ЮОмЗ 0,102

29 ЕН8-2-1 Улаштування основи під фундаменти піщаної 1 м3 4,3
ЗО ЕН6-1-16 Улаштування фундаментних плит залізобетонних 

плоских
ЮОмЗ 0,078

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

т 0,24506

32 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання 
каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм 
Локальний кошторис №2-1-2 Зовнішнє освітлення

т 0,24506

1 М8-572-3 Блок керування шафного виконання або розподільний 
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і 
ширина до 600x600 мм

шт 1

2 Шафа розподільча ЩУРв-3/12зо136УХЛЗ шт 1
3 М8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- 

триполюсний, що установлюється на конструкції на 
стіні або колоні, струм до 100 А

шт 3

4 Вимикач автоматичний ВА47-29М ЗР 40 А шт 1
5 Вимикач автоматичний ВА47-29М ЗР 32 А шт 2
6 М8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється на готовій 

основі
шт 1

7 Лічильник трифазний НИК2303 АРП1Т шт 1
8 М8-572-5 Монтаж шафи управління освітленням ШНО-01, що 

установлюється на стіні, висота і ширина до 1700x1100
м  м

шт 2

9
IV ! IV!

Шафа зовнішнього освітлення ШНО-01 (комплект) шт 2
10 М8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на конструкції на 
стіні або колоні, струм до 100 А

шт 1

11 Вимикач автоматичний ВА47-29М ЗР 32 А шт 1
12 М8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на конструкції на 
стіні або колоні, струм до 25 А

шт 6

13 Вимикач автоматичний ВА47-29М ЗР 25 А шт 5
14 Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 10 А шт 1
15 ЕЗЗ-259-1 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т опора 90
16 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм
м3 18

17 ЕЗЗ-115-1 Установлення світильників з лампами розжарювання шт 180
18 Освілювальний комплекс КО-1, ДКУ42Н, ОТ-2У, 

КР32У- 1,25-1,3-2Н (комплект: опора, кронштейн на 
опору, світильники 2 шт)
Локальний кошторис №2-1-3 Придбання 
устаткування та МАФ

шт 90

1 Садова гойдалка КЮЮО тм шт 10
2 Лава ЭБ 09 шт 5
3 Лава БР035 шт 20
4 Лава "Класік" шт 10
5 Вуличний смітник металевий 0201 шт 60
6 Біотуалет з баком 250 літрів, туалет вуличний, кабіна 

автономна, мобильна
шт 4

7 Біотуалет для інвалідів, кабіна утеплена, туалет 
автономний

шт 2

Примітка: Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника -  треба розуміти та читати як вираз «або 
еквівалент» (згідно пункту 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»). Усі показники еквіваленту 
мають бути не гіршими, ніж у зазначених матеріалах (виробах, конструкціях, устаткуванні).

Головний спеціаліст планово-економічного 
відділу управління капітального 
будівництва виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради Людмила ЛУЦЮК


