
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. 
No710 «Про ефективне використання коштів» (зі змінами) надається 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення, розміру очікуваної вартості предмета 

закупівлі 
Предмет закупівлі:  
«Будівництво підвісного пішохідного мосту через р.Случ в м.Баранівка Житомирської 
області (перерахунок кошторисної документації)»  
код за  ДК 021:2015: 45221000-2 « Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»  
 
Обґрунтування доцільності закупівлі.   
 Будівництво підвісного пішохідного мосту через р.Случ в м.Баранівка   є  
найбільш доцільним та економічним варіантом, який  покращить доступність населення 
мікрорайону до центральної частини міста ( отримання адміністративних, медичних , 
соціальних та інших послуг), адже   нинішній дерев‘яний міст в аварійному стані й подекуди 
до півроку перебуває затопленим. Необхідність  проведення  цієї  закупівлі  зумовлена  
потребою в забезпеченні виконання функцій органу місцевого самоврядування та виконання 
ним  своїх  основних  завдань  та  обов’язків  у  відповідності  до  чинного  
законодавства України та Закону України «Про місцеве самоврядування».  
 
Обґрунтування обсягів закупівлі. 
 Обсяги закупівлі визначено проектно-кошторисною документацією по об’єкту.  
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні  
та  технічні характеристики  предмета  закупівлі  визначено  проектно- 
кошторисною  документацією  по  об’єкту,  яка  розроблена  у  відповідності  з  
вимогами:  
ДСТУ Б Д.2.2-2012 «Будівельні роботи»; 
ДБН В.2.1.-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;  
ДСТУ Б Д.2.4-2012 «Ремонтно-будівельні роботи»; 
СОУ НЕЕ 40.1-00130044-834:20  «Ремонт і технічне обслуговування електричних мереж»; 
КіРрс-97 «Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи»; 
СОУ 42.1-37641918-035:2018,СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні жороги та мости»; 
ДСТУ Б Д.2.7-1:2012;»Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і 
механізмів»; 
 
  

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  ------------------------------------------------       

  
Локальний кошторис – Технологічний підвісний міст 

(основний) 
      

  На лівий пілон       
  Розділ 1. Земляні роботи     

1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,0776 
  

2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в 
котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] 

100м3 0,024 
  

3 Насос водовідливний маш.год 168   

4 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 100м3 0,024   

5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 
з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 

1000м3 0,0776 
  



  
Розділ 2. Бетонні роботи      

    

6 Улаштування щебеневих подушок під фундаменти 100м3 0,045   

7 Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована 
до 4 м, маса конструкцій до 3,5 т 100шт 0,06 

  

8 Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ24.12-2 ГОСТ 13580-
85(Ф312) 

шт 6 
  

9 Бетнування стиків між плитами 100м3 0,025   

 10 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність 
заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі 

м3 2,55   

11 Виготовлення дерев’яних щитів опалубки в умовах будівельного 
майданчика 

100 м2 0,6 
  

12 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м3 1,176 
  

13 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 0,282   

 14 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність 
заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі 

м3 28,764   

15 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику 
з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури 
понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 

т 1,7902 
  

16 Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за 
допомогою крана, маса елемента до 100 кг 

т 1,7902 
  

17 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм т 0,4995   

18 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 1,221 
  

19 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику 
з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 
12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 

т 0,004 
  

20 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,004 
  

21 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,004   

  
Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,0832   

20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,0832 
  

21 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів 
довжиною до 1 м 

т 0,0251 
  

22 Болти анкерні т 0,0251   

  Розділ 3. Металоконструкції          
 Пілон з підкосами та ригелями        

23 Виготовлення сталевих пілонів (стойка, підкос, рігель,опорнй ролик і 
вісь) 

т 1,612 
  

24 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 1,459   

25  
Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 
товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 

т 0,1994   

26 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0234   

27 Болти анкерні т 0,0125   

28 Монтаж пілону т 1,612   

  На правий пілон 
Розділ 1. Земляні роботи 

    

29 Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, 
група ґрунтів 4р 

100м3 0,005 
  

30 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з 
укосами, група ґрунтів 1 

100м3 0,05 
  

 31 
Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях 
вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм 

100шт 0,35 
  

312 

Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління 
кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної 
рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів 
діаметром 32 мм 

100шт 0,35   

 33 
Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів 
довжиною до 1 м 

т 0,1214   

 34 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 25-28 мм 

т 0,1214   



35 Вирівнюючий шар бетону 100м3 0,012   

36 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 0,052   

37 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність 
заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі 

м3 5,304 
  

38 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику 
з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 
12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 

т 0,572 
  

39 Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за 
допомогою крана, маса елемента до 100 кг 

т 0,572 
  

40 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,572 
  

 Розділ 2. Металоконструкції 
Пілон з підкосами та ригелями 

  
 

41 Виготовлення сталевих пілонів (стойка, підкос, рігель,опорнй ролик і 
вісь) 

т 1,27731 
  

42 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 1,12943   

43 Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 
товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 

т 0,203 
 

44 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01  

45 Болти анкерні т 0,0105   

46 Монтаж пілону т 1,27731   

 Розділ 3. Правий анкер  (з'днання з ДОТом)     

47 Виготовлення анкерних тяг т 0,461   

48 Монтаж анкерних тяг т 0,461   

49 Сталь кругла т 0,188   

50 Рейки залізничні типу Р50 т 0,107   

51 Тяги анкерні т 0,231   

52 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0077   

 Розділ 4. Доріжка до мосту     

53 Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см 1000м2 0,12   

54 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 
мм, марка М600 

м3 18 
  

 55 
Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером 

100м3 0,18   

56 Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для 
будівельних робіт 

м3 18 
  

 на якір несучого канату (лівий пілон) 
Розділ 1. Земляні роботи   

  

57 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 1000м3 0,137 

  

58 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в 
котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] 

100м3 0,04 
  

59 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 100м3 0,04   

60 
Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 
з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 

1000м3 0,137 
  

 Розділ 2. Бетонні роботи         

61 Улаштування щебеневих подушок під фундаменти 100м3 0,018   

62 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 0,08   

63 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність 
заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі 

м3 8,16 
  

64 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику 
з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 
12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 

т 0,411 
  

65 Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за 
допомогою крана, маса елемента до 100 кг 

т 0,411 
  

66 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,115   

67 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 12 мм 

т 0,105 
  

68 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,1912 
  

69 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,091 
  

70 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0214   



71 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,0966 
  

72 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм т 0,0696 

  

73 Виготовлення анкерних болтів т 0,0604   

74 Сталь кругла т 0,0623   

75 Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі 
конструкції 

т 0,0604 
  

 Анкерна тяга (ліва сторона)         

76 Виготовлення анкерних тяг та деталей т 0,2372   

77 Монтаж анкерних тяг т 0,2372   

78 Сталь кругла т 0,271   

79 Сталь товстолистова спокійна, марка Ст3сп, товщина 34-60 мм т 0,023   

80 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01   

  на вітрове кріплення     

81 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,008 
  

82 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 
з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 

1000м3 0,008 
  

83 Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т 100шт 0,02   

84 Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із 
бетону марки 100 

шт 2 
  

 85 Виготовлення кріплення тросу та анкера т 0,04   

86 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 0,034   

87 Сталь кругла т 0,004   

88 Сталь полосова т 0,002   

89 Монтаж кріплення тросу та анкера т 0,04   

90 Коуш для каната діам. 15мм 100шт 0,04   

91 Зажими т 0,005   

92 Встановлення і натягування верхнього канату 1 огр 2   

 93 Лебідка шахтна маневрова, тягове зусилля 14 [1,4] кН [т] маш.год 8,73   

94 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш.год 2   

95 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15 мм 

10м 9,9 
  

 96 Антикорозійний захист підземних конструкцій 100м2 0,045   

 на влаштування підвісок ,перил та настилу 
Виготовлення та монтаж підвісок   

  

97 Виготовлення підвісок т 0,641   

98 Підвішування колисок 1колиска 4   

99 Монтаж підвісок до тросу т 0,641   

100 Знімання колисок 1колиска 4   

101 Сталь кругла т 0,383   

102 Сталь штабова кипляча, розмір 50х12 мм т 0,198   

103 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,093   

  Натягування канату         

104 Встановлення і натягування верхнього канату 1 огр 2   

105 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 39,5 мм 

10м 24,37 
  

106 Встановлення і натягування нижнього канату 1 огр 2  

107 Лебідка шахтна маневрова, тягове зусилля 14 [1,4] кН [т] маш.год 17,46   

108 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш.год 4   

109 Виготовлення кріпленння настилу до труби т 0,1692   

110 Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 
товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 

т 0,18 
  

 111 Приварюваня кріплення настилу до труби т 0,169   

112 Затягування нижнього тросу у трубу діам. 50 мм 100м 1,452   

113 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

м 145 
  

114 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 25,5 мм 

10м 16 
  

 ВІДТЯЖКИ          

115  Виготовлення віддтяжок верхнього канату т 0,168   



116 Монтаж відтяжок верхнього канату т 0,168   

117 Сталь кругла т 0,088   

118 Сталь полосова т 0,08   

119 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм 

м 0,56 
  

120 Коуш для каната діам. 40мм 100шт 0,04   

121 Зажими т 0,03   

122 Виготовлення віддтяжок нижнього канату т 0,151   

 123 Монтаж відтяжок нижнього канату т 0,151   

124 Сталь кругла т 0,033   

125 Сталь полосова т 0,098   

 126 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

м 0,14   

 127 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,021   
 128 Зажими т 0,09   

  Розділ 1. Інші роботи          

129 Монтаж деталі з'єднання перил т 0,284   

130 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм т 0,247   

131 Сталь полосова т 0,024   

132 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,013   

 133 Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід 100м 1,6   

134 Виготовлення деталей перильної огорожі 100шт 0,64  

135 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ 
сорт 

м3 0,83 
 

136 Фарбування олійними сумішами перил та бруса 100м2 3,02   

137 Сталь полосова т 0,09   

 138 Саморізи шт 320   
 139 Улаштування бортового бруса м3 0,576   
 140 Шпилька комплект 64   

141 Улаштування бруса під настил м3 0,192   

142 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 100 
мм 

т 0,01 
  

143 Улаштування дубового настилу суцільного товщиною 60 мм[ /при 
застосуванні лісоматеріалів із дуба, бука,граба, ясена/] 

100м2 1,75 
  

144 Дошки обрізні (дубовий настил 2200х156х60) сорт ІІ м3 8,2   

145 Саморізи під ключ діам.6х60 шт 1920   

146 Фарбування олійними сумішами настилу мосту 100м2 3,55   

147 Улаштування огорож із сітки висотою 1,2м 100м 1,6  

148 Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 
45, номінальний діаметр дроту 3 мм 

м2 192 
  

149 Фарбування металевих поверхонь бітумом в 2 шари 100м2 2   

150 Антикорозійний захист підземних конструкцій 100м2 0,4   

 Боковий малий міст     
на опори по прольотних конструкціях 

  
  

 151 
Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,195   

152 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в 
котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] 

100м3 0,06 
  

153 Насос водовідливний маш.год 216   

154 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 100м3 0,06   

155 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 
з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 

1000м3 0,195 
  

156 Улаштування щебеневих подушок під фундаменти 100м3 0,021   

157 Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована 
до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т 

100шт 0,09 
  

 158 
Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.12-1 ГОСТ 13580-
85(Ф312) 

шт 9   

 159 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 0,0486   

 160 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність 
заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі 

м3 4,86   

161 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику 
з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 
12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 

т 0,2892 
  



162 Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за 
допомогою крана, маса елемента до 100 кг 

т 0,2892 
  

163 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0504   

164 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,1932 
  

165 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,0168 
  

166 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,0168   

167 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,0288 
  

168 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,0288 
  

 Розділ 2. Влаштування пілонів (проміжних)     

169 Виготовлення сталевих пілонів (стойка, підкос, рігель,опорнй ролик і 
вісь) 

т 2,194 
 

170 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм 

м 53,6 
 

171 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 0,0636  

172 Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 
товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 

т 0,263 
 

173 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,004  

174 Болти анкерні т 0,036  

175 Монтаж пілонів т 2,194  

 Розділ 3. Кінцевий пілон (поворот)     

176 Виготовлення сталевих пілонів (стойка, підкос, рігель,опорнй ролик і 
вісь) 

т 0,831 
 

177 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм 

м 13,41 
 

178 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм 

м 4 
 

179 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 0,035  

180 Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 
товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 

т 0,091 
 

181 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,001  

182 Болти анкерні т 0,015  

183 Монтаж пілону т 0,831  

 на якір несучого канату №1 
Розділ 1. Земляні роботи 

  
 

184 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,122 
 

185 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в 
котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] 

100м3 0,04 
 

186 Насос водовідливний маш.год 96  

187 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 100м3 0,04  

188 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 
з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 

1000м3 0,122 
 

 Розділ 2. Бетонні роботи        

189 Улаштування щебеневих подушок під фундаменти 100м3 0,012  

190 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 0,05  

191 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність 
заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі 

м3 5,1 
 

192 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику 
з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 
12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 

т 0,307 
 

193 Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за 
допомогою крана, маса елемента до 100 кг 

т 0,307 
 

194 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,06264  

195 
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 12 мм 

т 0,06742 
 

196 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,11723 
 

197 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,057 
 



198 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,07404  

199 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,0696 
 

200 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,16563 
 

201 Виготовлення анкерних болтів та штанги т 0,1072  

202 Сталь кругла т 0,1106  

203 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів 
довжиною до 1 м 

т 0,22 
 

204 Установлення залізобетонних одностоякових опор опоpа 14  

205 Опори льодорубів, довжина 4,25 м, ПТ43 шт 14  

 Розділ 3. Технічний під'їзд до мосту        

206 Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см 1000м2 0,534  

207 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 
мм, марка М600 

м3 80 
 

208 Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером 

100м3 0,8 
 

209 Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для 
будівельних робіт 

м3 80 
 

210 Укладання залізобетонної труб діаметром 500 мм 1000м 0,005  

211 
Труби ТС50.50.2 шт 1 

 

 на якір несучого канату №2 
Розділ 1. Земляні роботи 

  
 

212 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,13 
 

213 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в 
котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] 

100м3 0,04 
 

214 Насос водовідливний маш.год 96  

215 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 100м3 0,04  

216 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 
з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 

1000м3 0,13 
 

 Розділ 2. Бетонні роботи     

217 Улаштування щебеневих подушок під фундаменти 100м3 0,012  

218 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 0,087  

219 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність 
заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі 

м3 8,9 
 

220 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику 
з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 
12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 

т 0,5157 
 

221 Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за 
допомогою крана, маса елемента до 100 кг 

т 0,5157 
 

222 
 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,1121 
 

223 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 12 мм 

т 0,1164 
 

224 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,2872 
 

225 
 

Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,018 
 

226 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 0,018  

227 Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів 
з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 
мм 

т 0,0544 
 

228 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 
діаметр 16-18 мм 

т 0,0544 
 

229 Виготовлення анкерних болтів та штанги т 0,07952  

230 
 

Сталь кругла т 0,0821 
 

231 
 

Ставлення анкерних болтів та штанги 100шт 0,06 
 

 
 

Установка кінцевої перильної опори      
 



232 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] т 0,071  

233 Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 
товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 

т 0,07 
 

234 
 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00141 
 

235 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм т 0,0022  

236 Установлення опори т 0,071  

 
 

Влаштування доріжки до мосту      
  

 

237 Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см 1000м2 0,01  

238 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 
мм, марка М600 

м3 1,5 
 

239 Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером 

100м3 0,015 
 

240 Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для 
будівельних робіт 

м3 1,5 
 

 
 

на влаштування підвісок , перил та настилу 
Виготовлення та монтаж підвісок     

  
 

241 
 

Виготовлення підвісок т 0,573 
 

242 Підвішування колисок 1колиска 8  

243 Монтаж підвісок до тросу т 0,573  

244 
 

Знімання колисок 1колиска 8 
 

245 Сталь кругла т 0,332  

246 Сталь штабова кипляча, розмір 50х12 мм т 0,275  

247 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,129  

 
 

Натягування канату       
 

248 
 

Встановлення і натягування верхнього канату 1 огр 2 
 

249 Лебідка шахтна маневрова, тягове зусилля 14 [1,4] кН [т] маш.год 8,73  

250 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш.год 6  

251 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 25,5 мм 

10м 26,2 
 

 Натягування нижнього канату    

252 Виготовлення кріпленння настилу до труби т 0,252  

253 Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 
товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 

т 0,268 
 

254 Приварюваня кріплення настилу до труби т 0,252  

255 Затягування нижнього тросу у трубу діам. 50 мм 100м 2,16  

256 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

м 216 
 

257 Встановлення і натягування нижнього канату 1 огр 2  

258 Лебідка шахтна маневрова, тягове зусилля 14 [1,4] кН [т] маш.год 8,73  

259 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т маш.год 2  

260 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 25,5 мм 

10м 26,2 
 

 ВІДТЯЖКИ        

261 Виготовлення віддтяжок верхнього канату т 0,111  

262 Монтаж відтяжок верхнього канату т 0,111  

263 Сталь кругла т 0,032  

264 Сталь полосова т 0,08  

265 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм 

м 0,56 
 

266 Коуш для каната діам. 25мм 100шт 0,04  

267 Зажими т 0,005  

268 Виготовлення віддтяжок нижнього канату т 0,111  

269 Монтаж відтяжок нижнього канату т 0,111  

270 Сталь кругла т 0,032  



271 Сталь полосова т 0,08  

272 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 
діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

м 0,56 
 

273 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,021  

274 Зажими т 0,005  

 Розділ 1. Інші роботи        

275 Монтаж деталі з'єднання перил т 0,345  

276 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм т 0,345  

277 Сталь полосова т 0,033  

278 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,018  

279 Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід 100м 2,22  

280 Виготовлення деталей перильної огорожі 100шт 0,94  

281 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ 
сорт 

м3 1,22 
 

282 Фарбування олійними сумішами перил та бруса 100м2 1,9  

283 Сталь полосова т 0,0126  

284 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 50 
мм 

т 0,01 
 

285 Улаштування бортового бруса м3 0,85  

286 Шпилька комплект 92  

287 Улаштування бруса під настил м3 0,28  

288 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 100 
мм 

т 0,0114 
 

289 Улаштування дубового настилу суцільного товщиною 60 мм[ /при 
застосуванні лісоматеріалів із дуба, бука,граба, ясена/] 

100м2 3 
 

290 Дошки обрізні (дубовий настил 2200х156х60) сорт ІІ м3 13,9  

291 Саморізи під ключ діам.6х60 шт 2676  

292 Фарбування олійними сумішами настилу мосту 100м2 6  

293 Улаштування огорож із сітки висотою 1,2м 100м 2,24  

294 Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 
45, номінальний діаметр дроту 3 мм 

м2 272 
 

295 
 

Фарбування металевих поверхонь бітумом в 2 шари 100м2 1,2 
 

296 Антикорозійний захист підземних конструкцій 100м2 0,2  

 Електроосвітлення 
на електроосвітлення  мосту   

  
 

297 Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-
10 кВ [із траверсами] 

опоpа 1 
 

298 
 

Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом 
для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] 

опоpа 1 
 

299 Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 70 мм2 при довжині 
анкерного прогону до 1 км 

км 0,27 
 

300 Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою 
механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2 

шт 8 
 

301 
 

Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами шт 7 
 

302 Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 16 мм2 

100м 0,1 
 

303 Монтаж та ремонт заземлень на ПЛ. Монтаж повторного заземлення заземл. 1  

304 Світильник ЖКУ19У-400 шт 4  

305 Світильник ЖКУ19У-250 шт 3  

306 Лампа з аргоновим наповненням ML250 W Е40 10шт 0,3  

307 
 

Лампа HРL-N-400W/542 10шт 0,4 
 

308 Гак бандажний SОT 39 шт 9  

309 Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СОT 37 м 12  

310 
 

Пряжка [скріпка] СОT 36 шт 14 
 

311 Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLІР 
22.1 

шт 2 
 



312 Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію SЕ 
46.328-10 

шт 7 
 

313 Затискачі для шин заземлення  KG 6.1 шт 8  

314 Гакообразна гайка РD 2.2 шт 2  

315 Затискач анкерний [натяжний] SО 252.01 шт 8  

316 Затискач підвісний  SО 69.95 шт 2  

317 Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 
0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-1 

шт 3 
 

318 Сталь кругла т 0,005  

319 Кронштейн КРЗ 16072-00-01 шт 7    

320 Провід перерізом 16мм2 М 1000м 0,01  

321 Сталь штабова 25х4 мм  т 0,005  

322 Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 2х16 мм2 1000м 0,015  

323 
 

Самонесучий ізольований провід, марка СІП-2нг, переріз 1х16+1х25 
мм2 

1000м 0,27 
 

 
 
 
Обґрунтування  розміру бюджетного призначення.  
Розмір бюджетного призначення розрахований на основі зведеного кошторисного розрахунку 
по об’єкту.   
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.  
Розрахунок  очікуваної  вартості  по  предмету  закупівлі:  «Будівництво підвісного 
пішохідного мосту через р.Случ в м.Баранівка Житомирської області (перерахунок 
кошторисної документації)»  :  Глава  1-9  Зведеного  кошторисного  розрахунку  
(2401993,00 грн.) + кошторисний прибуток (53257,00 грн.) + кошти на покриття  
адміністративних  витрат  будівельних  організацій  (9932,00  грн.)  +  кошти  на  покриття  
ризиків  всіх  учасників будівництва (50923,00грн) + кошти на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами (176415,00грн) +  20% ПДВ (2692520,00 х 20% 
ПДВ=538504,00грн).  
Очікувана  вартість  складає  3231024,00  грн.  (три  мільйони двісті тридцять одна тисяча 
двадцять чотири  гривні 00 копійки) з ПДВ.  
  
Ідентифікатор закупівлі: ID:  UA-2021-09-06-004521-b  


