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№ 

п/
Найменування робіт і витрат

Одиниця 

виміру
Кількість Примітка

1 2 3 4 5

Дитячий майданчик  для дітей віком від 3-5 та 3-12 років

1 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група грунту 2 100м3 0,2

2 Навантаження буд.сміття вручну 1 т 35

3 Перевезення грунту до 15 км т 35

4 Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика 100 м3 0,2

5
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 

мм
м3 20,4

6 Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг 1 т 0,32

7 Монтаж елементів дитячого мйданчика вагою до 0,5 т 1 т 5

8 Дитячий майданчик  для дітей віком від 3-5 та 3-12 років шт 1

Баскетбольний майданчик

9
Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з 

навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 2
100м3 0,13

10 Перевезення грунту до 15 км т 22,75

11
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, 

жорстви
100 м3 0,075

12
Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см 

засобами малої механізації
100 м2 0,25

13 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм т 0,43512

14 Улаштування бетонної підготовки під баскетбольну стійку 100 м3 0,005

15
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 

мм
м3 0,51

16 Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг 1 т 0,004

17 Монтаж баскетбольної стійки 1 т 0,2

18 Баскетбольна стійка шт 1

19 Сітка баскетбольна шт 1

20 Установлення металевої огорожі з сітки стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м 100м 0,15

21 Труби сталеві м 21

22 Сітка  м2 30

Реставрація футбольних воріт 

23 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками м2 10

24 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб 100 м2 0,1

25 Натягування сітки на футбольні ворота 100 м 0,1

26 Сітка на ворота футбольні шт 2

Майданчик для вигулу собак

27 Установлення металевої огорожі з сітки стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м 100м 0,85

28 Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих 100шт 0,01

29 Труби сталеві м 105

30 Сітка  м2 170

31 Монтаж тренажерів для собак 1 т 0,3

32 Тренажер для собак шт 3

33 Установлення урн 100 шт 0,01

34 Урна шт 1

35 Установлення табличок інформаційних на металевих стояках 100 знаків 0,07

36 Труби сталеві м 24,5

37
Таблички "Вигул з собаками", "Вхід з собаками заборонений", "Прибери за своїм 

собакою", "Не смітіть будь-ласка" тощо
шт 7

Асфальтобетонні доріжки

38
Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з 

навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 2
100м3 0,726
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39 Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із піщано-гравійної суміші 100 м2 2,42

40
На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 ДО 14 

СМ
100 м2 2,42

41 Суміш піщано-гравійна природна м3 41,3336

42 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 220

43 Поребрик м 220

44 Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню 100 м2 2,42

45 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 м3 36,5904

46 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800 м3 0,242

47
Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із 

дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
100 м2 2,2

48
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 ДО 4 

СМ
100 м2 2,2

49
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), 

що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
т 21,032

Установлення лавок та урн

50 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група грунту 2 100м3 0,049

51 Навантаження буд.сміття вручну 1 т 8,575

52 Перевезення грунту до 15 км т 8,575

53 Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика 100 м3 0,049

54
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 

мм
м3 4,998

55 Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг 1 т 0,176

56 Монтаж лавок 1 т 1,08

57 Лавка двостороння шт 2

58 Лавка одностороння зі спинкою шт 11

59 Монтаж лавок біля люків 1 т 0,24

60 Лавка шт 3

61 Монтаж столиків з лавкою 1 т 0,45

62 Столик із лавкою біля люка шт 1

63 Столик із лавкою для людей старшого віку шт 2

64 Установлення урн на дитячому майданчику 100 шт 0,04

65 Урна для сортування сміття шт 4

66 Установлення анкерів 100 кг 0,2

Інші елементи майданчика

67 Улаштування парклет на бетонній конструкції з навісом 1 м2 10

68 Парклет на бетонній конструкції з навісом шт 1

69 Очищення від старої фарби турніка "Кубик" м2 30

70 Електростанції пересувні, потужність 7 кВт маш.год 22,8

71 Фарбування турніка "Кубик" за 2 рази 100 м2 0,3

72 Фарба кг 8

73 Улаштування підстильного шару піщаного  під штучне травмобезпечне покриття 1 м3 6

74
Улаштування штучного травмобезпечного покриття під гімнастичним тренажером 

"Кубик"
100 м2 0,4

75 Штучне травмобезпечне покриття м2 40

76
Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим 

способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см
100 м2 30

77 Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну 100 м2 30

78
Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою 

землі розміром 0,3 м х 0,3 м в природному грунті
10 ям 1,5

79 Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну 10 шт 1,5

80 Саджанці клена шт 15

81 Кілки шт 15

82
Влаштування горизонтальної  розмітки футбольного поля фарбою вручну, при ширині 

лінії 100 мм
100 м 3

83 Фарба для розмітки кг 25

84 Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі 100 м 1

85 Трос м 100

86 Кабелі м 100

87 Монтаж веб-камери 100 шт 0,01

88 Веб-камера вулична антивандальна шт 1
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