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I. Загальні положення 

1 2 

1. Терміни, які 

вживаються в 

документації 

конкурсних торгів  

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). 

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, 

вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про 

замовника торгів  

   

повне найменування  Управління капітального будівництва, архітектури та 

землекористування Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

місцезнаходження  Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14,  

посадова особа 

замовника, 

уповноважена 

здійснювати зв'язок з 

учасниками  

 

Квашук Тетяна Олексіївна –заступник начальника Управління 

капітального будівництва та землекористування Подільської районноїв 

місті Києві державної адміністрації–начальниквідділукапітального 

будівництвата реконструкції; 

Рудницька Вероніка Миколаївна - головний спеціаліст відділу 

капітального будівництва та реконструкції Управління 

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 14. 

тел.: (044) 425-13-04 

тел.: (044) 425-15-04 

факс(044)425-54-40 

e-mail: vkb_podol@ukr.net 

3. Інформація про 

предмет закупівлі  

   

найменування предмета 

закупівлі  

Роботи по реконструкції скверу з влаштуванням фонтана на площі 

Червона пресня (ІІ черга) у Подільському районі м. Києва (ДСТУ 

Д.1.1-1:2013)  

вид предмета закупівлі  Будівельні роботи 

місце, кількість, обсяг 

поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

Україна, м. Київ, сквер на площі Червона пресня (додаток № 4) 

строк поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

З моменту укладення договору до повного виконання зобов‟язань. 

4. Процедура 

закупівлі  

Відкриті торги 

5.Недискримінація 

учасників  

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 

закупівлі на рівних умовах. 

6. Інформація про 

валюту (валюти), у 

якій (яких) повинна 

бути розрахована і 

зазначена ціна 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 

7. Інформація про 

мову (мови), якою 

Всі документи, що мають відношення до пропозиціїконкурсних 

торгів, складаються українською мовою. 

mailto:vkb_podol@ukr.ne
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(якими) повинні бути 

складені пропозиції 

конкурсних торгів  

Документи подані Учасником у складі пропозиції конкурсних 

торгів можуть бути представлені й іншою мовою за умови, що до них 

буде доданий автентичний переклад на українську мову. 

Офіційні документи про закінчення середнього спеціального або 

вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації, 

що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів видані 

російською мовою, надсилаються російською мовою та не потребують 

перекладу. 

8. Реєстрація 

учасників 

Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана 

кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого 

органу. 

Друкований варіант документації конкусних торгів, завірений 

печаткою комітету з конкурсних торгів Управління капітального 

будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в 

місті Києві державної адміністрації є визначальним. 

Для отримання документації конкурсних торгів у замовника 

фізичні особи, в тому числі фізичні особи – підприємці, юридичні 

особи (резиденти або нерезиденти) повинні особисто або поштою 

подати запит на одержання документації за підписом уповноваженої 

особи з печаткою. 

Замовник безоплатно надсилає або надає документацію конкурсних 

торгів кожній фізичній/юридичній особі, що зробила запит на її 

отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї 

письмового запиту. 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання 

роз'яснень щодо 

документації 

конкурсних торгів  

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право 

не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій 

конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо 

документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення 

на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та 

оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно 

до статті 10 цього Закону. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів 

внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк 

подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 

сім робочих днівз дня оприлюднення таких змін на веб-порталі 

Уповноваженого органута повідомити письмово протягом одного 

робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін 

усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту 

документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї 

змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття 

пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити 

про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 

статті 10 Закону. 

2. Порядок 

проведення зборів з 

метою роз'яснення 

запитів щодо 

документації 

конкурсних торгів  

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень 

щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити 

ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень 

щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого 

органу відповідно до статті 10 Закону. 
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III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення 

пропозиції 

конкурсних торгів 

* Ця вимога не 

стосується учасників, які 

здійснюють діяльність 

без печатки згідно з 

чинним законодавством, 

за винятком оригіналів чи 

нотаріально завірених 

документів, виданих 

учаснику іншими 

організаціями 

(підприємствами, 

установами)  

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 

підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 

пронумерована та скріпленапечаткою*, у запечатаному конверті. 

Всі аркуші документів, які входитимуть до складу пропозиції 

конкурсних торгів мають бути прошиті разом (через два отвори, які 

зроблені дироколом симетрично по висоті з лівої сторони документів) 

ниткою (стрічкою, тощо). 

На зворотньому боці останньої сторінки пропозиції конкурсних 

торгів місце прошивки повинно бути заклеєно, та засвідчено підписом 

уповноваженої особи учасника та печаткою*. 

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 

пропозицію конкурсних торгів. 

Замовник електронні засоби для подання пропозиції учасником 

процедури закупівлі не використовує. 

1.3. Усі сторінки документів, що входять до складу пропозиції 

конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, повинні бути 

пронумеровані та містити оригінальний рукописний підпис 

уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також 

відбитки печатки*. 

1.4. Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів. 

1.5. Повноваження щодо підпису документів пропозиції 

конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується 

протоколом зборів засновників (акціонерів), випискою з протоколу 

зборівзасновників (акціонерів), наказом про призначення, довіреністю, 

дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 

посадової особи учасника на підписання документів пропозиції 

конкурсних торгів. 

1.6. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному 

конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 

учасника процедури закупівлі*. 

На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і місцезнаходження замовника; 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 

проведення відкритих торгів; 

- повне найменування (прізвище, ім‟я, по батькові – для фізичної 

особи) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце 

проживання – для фізичної особи), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 

номери контактних телефонів; 

- маркування: «Не відкривати до 11:00 10.08.2016» 

1.7. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у 

відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе 

відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. 

1.8. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі 

записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного 

змісту: “Виправленому вірити” дата, підпис, прізвище та ініціали 

особи або осіб, що підписують пропозицію. відповідальність за 

помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних 

торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник. 

Пропозиції, оформлені неналежним чином, будуть відхилені. 

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів 

учасника  

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 

закупівлі, повинна складатися з: 

- реєстру наданих документів за формою (з обов‟язковим 
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зазначенням сторінок та на фірмовому бланку (в разі його наявності) з 

зазначеним вихідним номером. 

Реєстр наданих документів 

№ 

п/п 
Назва документу Сторінка 

   

- пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником за 

встановленою замовником формою, зразок якої наведено у Додатку 1 

до документації з конкурсних торгів; 

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 

пропозиції конкурсних торгів; 

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну 

специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис 

предмета закупівлі),що встановлені замовником, згідно з пунктом 7 

Розділу ІІІ документації з конкурсних торгів; 

- документально підтвердженої інформації про відповідність 

учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, 

згідно з Додатком 2 до документації з конкурсних торгів; 

- інших документів, що передбачені документацією конкурсних 

торгів. 

Примітки: 

- замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, 

наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій відповідно до їх компетенції. 

3. Забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 

4. Умови повернення 

чи неповернення 

забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 

5. Строк, протягом 

якого пропозиції 

конкурсних торгів є 

дійсними  

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 

календарних днів. До закінчення цього строку замовник має право 

вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних 

торгів. 

Учасник має право: 

- відхилити таку вимогу; 

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 

пропозиції конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні 

критерії до учасників  

Для участі у процедурі закупівель учасники повинні надати 

кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям, визначеним статтею 

16 Закону та вимогам, встановленим статтею 17 Закону. 

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження 

відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам 

замовника приведені у Додатку 2 до даної документації конкурсних 

торгів. 

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – 

фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються 

ними у складі пропозиції конкурсних торгів. 
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Учасники-фізичні особи у складі пропозиції конкурсних торгів 

подають інформацію про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 

мають відмітку у паспорті). 

Учасники – нерезиденти у складі пропозиції конкурсних торгів на 

підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та вимогам, 

встановленим статтею 17 Закону надають відповідні документи країни 

реєстрації. 

Відсутність документів, передбачених у Додатку 2 документації 

конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції 

конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів та 

подальшому розгляду в конкурсі торгів не підлягають. Замовник має 

право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, 

до органів державної влади, підприємств, установ, організацій 

відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації 

про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність 

підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту 

зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної 

інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури 

закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого 

учасника. 

7. Інформація про 

необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі  

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 

конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність 

пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним 

вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 

Особливі вимоги до предмету закупівлі: 

Термінивиконанняробіт, відповідно до виділених коштів з 

«Програми економічного та соціального розвитку м. Києва» на 

відповідні роки(додаток № 6). 

Під час виконання робіт надати сертифікати на матеріали, які 

підлягають сертифікації та використовуються при виконанні Робіт. 

Під час виконання робіт надати висновок експертизи щодо 

відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-

правових актів з охорони праці та промислової безпеки України, 

технічні паспорта на устаткування, керівництво з експлуатації та 

ремонту технологічного обладнання. 

Учасник-переможець зобов‟язаний протягом трьох робочих днів з 

дня отримання повідомлення про результати, для укладання Договору, 

надати до групи підготовки тендерної документації 2 примірники 

розрахунків ціни конкурсних торгів (договірна ціна з локальними 

кошторисами за формами відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), яка має 

бути складена на підставі діючих норм ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (в 

паперовому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи та з 

печаткою на кожній сторінці, яка містить інформацію). Надані 

розрахунки повинні бути повністю ідентичними раніше наданим у 

складі пропозиції(Додаток 4). 

Учасник-переможець зобов‟язаний провести навчання та   

інструктаж з технічного обслуговування та експлуатації устаткування 

зазначеного об‟єктуз представникам експлуатуючої організації. 

8.Інформація про У разі закупівлі робіт учасник процедури закупівлі зазначає у 
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субпідрядника 

(субпідрядників) 

пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження 

кожного суб‟єкта господарювання, якого учасник планує залучати до 

виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від 

вартості договору про закупівлю.  

9. Опис окремої 

частини (частин) 

предмета закупівлі 

(лота), щодо якої 

можуть бути подані 

пропозиції 

конкурсних торгів 

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не 

передбачено 

10. Внесення змін або 

відкликання 

пропозиції 

конкурсних торгів 

учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 

конкурсних торгів до закінчення строку її подання. 

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів 

враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення 

строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів 

готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності 

з пунктом 1 розділу III цієї документації конкурсних торгів у конверті 

із позначенням «Зміни».  

Заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів може 

надсилатися засобами зв‟язку, але з наступним надсиланням 

письмового підтвердження, з поштовим штемпелем не пізніше 

кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та 

кінцевий строк 

подання пропозицій 

конкурсних торгів:   

 

спосіб подання 

пропозицій конкурсних 

торгів  

Особисто або поштою. 

Спосіб доставки пропозиції учасник обирає самостійно та 

забезпечує її своєчасне отримання замовником. 

місце подання 

пропозицій конкурсних 

торгів  

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14, 2-й поверх, кабінет № 

2,Управління капітального будівництва, архітектури та 

землекористування Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

кінцевий строк подання 

пропозицій конкурсних 

торгів (дата, час)  

10 серпня2016 року до09 год. 30 хв. 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 

учасникам, що їх подали. 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 

надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних 

торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час 

розкриття пропозицій 

конкурсних торгів 

 

місце розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів  

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14, 2-й поверх, кабінет № 

2,Управління капітального будівництва, архітектури та 

землекористування Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 
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дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів  

10 серпня2016 року  об11 год. 00 хв. 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 

замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 

представники. Відсутність учасника або його уповноваженого 

представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних 

торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для 

відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 

Повноваження представника учасника підтверджується 

довіреністю. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати 

документ, що посвідчує особу. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 

наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених 

документацією конкурсних торгів, а також оголошуються 

найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної 

пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до 

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у 

день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, 

затвердженою Міністерством економіки України. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 

членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь 

у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою 

замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 

надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного 

робочого дня з дня отримання такого запиту. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 

оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв 

та методика оцінки 

пропозиції 

конкурсних торгів із 

зазначенням питомої 

ваги критерію  

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями 

змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду 

та оцінки пропозицій. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 

питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції 

конкурсних торгів. 

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є «Ціна», а 

саме: 

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100. 

Методика оцінки:  

Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином. 

Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), 

присвоюється максимально можлива кількість балів.  

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається 

за формулою: 

Б обчисл. = Цmin/Цобчисл*100, де 

Б обчисл – обчислювана кількість балів; 

Ц min – найнижча ціна; 

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої 

обчислюється. 

Найбільш економічно-вигідною пропозицією конкурсних торгів за 

критерієм “ціна” є пропозиція конкурсних торгів за найнижчою ціною. 

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції 
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конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у 

кількості не менше двох). 

У випадку однакового значення показника, переможець 

визначається шляхом голосування членів  комітету  з конкурсних  

торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш 

двох третин членів комітету. Якщо результати голосування 

розділилися порівну, вирішальний голос має голова  комітету з 

конкурсних торгів. 

2. Виправлення 

арифметичних 

помилок  

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 

допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій 

пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, 

визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання 

письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних 

торгів. 

Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином: 

- у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами 

(прописом), сума літерами є визначальною; 

- у разі розбіжності між ціною за одиницюта підсумковою ціною, 

одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць, 

ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином 

коригується. 

-якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового 

розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є 

визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується. 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 

його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація  Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує провести за 

договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі 

види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім 

особам. Не врахована учасником вартість окремих послуг не 

сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 

вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.  

Вартість пропозиціїповинна бути чітко визначена.  

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних 

дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на 

отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.  

До ціни пропозиції не включаються витрати на оплату послуг 

консультанта за юридичний та інформаційний супровід процедури 

закупівлі. 

Будь-які витрати, понесені учасником-переможцем процедури 

закупівлі у зв‟язку з участю у процедурі закупівлі та укладенням 

договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню 

учаснику. 

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі 

забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками 

конкурсних торгів. 

За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну 

відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України. 

4. Відхилення 

пропозицій 

конкурсних торгів  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 

1) учасник: 

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 
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16 Закону; 

- не погоджується з виправленням виявленої замовником 

арифметичної помилки; 

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 

Закону; 

3) ціна пропозиції конкурсних торгів не відповідає вимогам 

державних будівельних норм або враховуєне всі види робіт, що 

передбачені проектною документацією конкурсних торгів. 

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 

відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого 

рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

5. Відміна замовником 

торгів чи визнання їх 

такими, що не 

відбулися  

Замовник відміняє торги у разі: 

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; 

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель; 

- виявлення факту змови учасників; 

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури 

закупівлі, передбаченого Законом; 

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 

торгів; 

-відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; 

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, 

якщо: 

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 

суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 

сили. 

- скорочення видатків замовника на здійснення закупівель товарів, 

робіт та послуг. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім 

учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником 

відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 

Закону. 

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання 

договору   

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 

конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 

результатами оцінки. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 

конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 

днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації 

конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 

10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

2. Істотні умови, які 

обов'язково 

включаються до 

договору про 

закупівлю  

Встановлюютьсявідповідно до Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, вимог статті 40 Закону та визначені 

у Додатку 4 до документації конкурсних торгів. 

Акти виконаних робіт (форма КБ-2В) підлягають обов‟язковому 

засвідченню особою, сертифікованим інженером- проектувальником в 
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кошториній частині, підпис якої завіряється зареєстрованою печаткою. 

Акти виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3), виконавча 

документація підлягають обов‟язковій перевірці в комунальному 

підприємстві КП «Київекспертиза» за рахунок переможця конкурсних 

торгів та компенсації замовником не підлягають. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 

пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. 

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після 

його підписання до виконання зобов‟язань сторонами у повному 

обсязі, крім випадків, зазначених у частині п‟ятій статті 40 Закону. 

Переможець несе зобов‟язання щодо забезпечення будівництва 

обладнанням,малими архітектурними формами та інвентарем 

передбачених комплектацією відповідно до вимог проектної документації 

визначених у Додатку 4 до документації конкурсних торгів. 

3. Дії замовника при 

відмові переможця 

торгів підписати 

договір про 

закупівлю  

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про 

закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не 

укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 

визначений Законом, або неподання переможцем документів, що 

підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, 

замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію 

конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю  

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. 

VII. Перелік додатків до документації конкурсних торгів 

Додаток № 1 «Пропозиція конкурсних торгів». 

Додаток № 2 «Кваліфікаційні критерії, вимоги та документи, які вимагаються 

для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним 

критеріям та іншим вимогам замовника». 

Додаток № 3 «Відомості про учасника». 

Додаток № 4 «Проектна документація по об‟єкту «Реконструкція скверу з 

влаштуванням фонтана на площі Червона пресня (II черга)». 

Отримується претендентом у замовника в електронному вигляді за 

адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14, кабінет № 2 (другий поверх) 

Управління капітального будівництва, архітектури та 

землекористування Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

Додаток № 5 «Проект договору підряду». 

Додаток № 6 «Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 

рік» 



Додаток 1 

до документації конкурсних торгів 
 

«Пропозиція конкурсних торгів»  

подається за формою, наведеною нижче на фірмовому бланку. 

Учасник не повинен відступати від наведеної форми. 

 
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 

 

Дата ____________ р. 

Ми, (повне найменування та адреса місцезнаходження учасника), надаємо свою 

пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з «Реконструкція скверу з влаштуванням 

фонтана на площі Червона пресня (II черга)у Подільському районім. Києва» (будівельні 

роботи)згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів. 

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного 

вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати 

вимоги замовника та договору за наступними цінами та на суму:  
 

1. До акцепту пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з 

нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між 

нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі 

умови, передбачені договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 

розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція буде 

обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного 

терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних 

торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у 

прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.   

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі 

наявності обставин для цього згідно з Законом.  

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов‟язання підписати 

договіріз замовником,проект якого наведено у Додатку 5 до документації конкурсних торгів, не 

пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції та не раніше ніж через 10 днів з 

дняоприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції 

конкурсних торгів. 

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з 

усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації конкурсних торгів.  
 

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою) 
*у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість, вказати ціну без податку на додану 

вартість, про що зробити відповідну помітку. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Найменування 

робіт 

Види робіт                                   
  Місцезнаход-

ження об‟єкту 

Вартість однієї 

годинипослуг, 

грн. 

Загальна 

цінаробіт, 

грн.,  

без ПДВ без ПДВ з ПДВ* 

1 Будівельні 

роботи 

Будівельно-монтажні м. Київ, сквер на 

площі Червона 

пресня 

   

2 Устаткування, меблів та 

інвентарю 

   

3    

4     

5     

Сума пропозиції без ПДВ  

крім того ПДВ  

Загальна сума пропозицій з ПДВ*  
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Додаток 2 

до документації конкурсних торгів 

 

Кваліфікаційні критерії, вимоги та документи, які вимагаються для 

підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям 

та іншим вимогам замовника 
 

Для участі у процедурі закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які 

відповідають вимогам, наведеним у таблиці. 

Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі 

Вимога 
Підтвердження відповідності (перелік документів, що 

вимагаються від Учасника) 

1. Наявність обладнання та 

матеріально-технічної 

бази  

1.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про 

наявність обладнання та матеріально-технічної бази згідно 

таблиці: 

№ Найменування 

обладнання, машин та 

механізмів 

Кількість 

одиниць 

Власне, 

орендоване, буде 

придбано 

    

1.2. Правові підстави наявності обладнання/матеріально 

технічної бази (копії договору купівлі-продажу або свідоцтва 

про право власності або договору оренди 

приміщень/будівлі/складу (нотаріально завірені); наявність 

адміністративного офісу (обов‟язково). Надати підтвердження 

правових підстав на офіс. 

1.3. Наявність сертифікованого комплексу «Будівельні 

технології» або АВК.  

2. Наявність працівників 

відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні 

знання та досвід 

2.1. Інформаційна довідка про працівників (в якій має бути 

вказано прізвище, ім‟я, по батькові, освіта, спеціальність за 

фахом, досвід роботи у даній галузі фахівців які залучаються 

для виконання умов договору), згідно таблиці: 

№ Прізви

ще, 

ім‟я, 

по 

батько

ві 

Освіта, 

спеціалізація, 

кваліфікація 

по диплому 

Посада Строк 

роботи 

на 

посаді 

Працює в 

даній 

організації 

постійно 

чи 

тимчасово 

      

2.2. Копія штатного розпису. 

2.3. Копія документів, що підтверджують відповідну освіту 

кожного з працівників та копії документів, що підтверджують 

працевлаштування кожного працівника на підприємстві 

Учасника. 

2.4. Копія відповідного кваліфікаційного сертифікату 

відповідального інженера-кошторисника. 

3. Наявність документально 

підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних 

договорів 

3.1. Інформаційнадовідка, яка містить відомості про виконання 

аналогічних договорів (не менше трьох), що виконувались в 

період з 2013 по липень 2016 року, складена за формою: 

№ Пре

дмет 

дого

вору 

Повна назва організації 

з якою укладено 

договір, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження 

Учасника 

Адреса, контактні 

телефони особи 

контрагента, 

відповідальної за 

виконання договору 

Сума 

догово

ру, грн. 

з ПДВ 
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3.2. Копії аналогічних договорів та оригінали листів-відгуків 

від організацій (зазначені в довідці, складеній відповідно до п.п. 

3.1.), з якими були укладені договори на закупівлю аналогічних 

робіт (не менше трьох). 

4. Наявність фінансової 

спроможності 

4.1. Завірена копія "Балансу" та завірена копія "Звіту про 

фінансові результати" (для юридичних осіб) або "Фінансового 

звіту суб‟єкта малого підприємництва" (для суб‟єктів 

підприємницької діяльності-фізичних осіб та юридичних осіб – 

суб‟єктів малого підприємництва) за 2014 та 2015 роки, І 

(перший квартал) 2016 рокуз відміткою органу статистики, (або 

копія квитанції про підтвердження подачі звітності в 

електронному вигляді). 

4.2. Копія "Звіту про рух грошових коштів" за 2014 та 2015 

роки з відміткою органу статистики(або копія квитанції про 

підтвердження подачі звітності в електронному вигляді). Якщо 

форма звіту не передбачена законодавством України, в такому 

випадку Учасник повинен надати довідку у довільній формі про 

те, що цей звіт ним не подається з посиланням на відповідні 

норми законодавства України. 

4.3. Учасник повинен надати оригінал довідки з 

обслуговуючого банку (банків) про відкриті рахунки. 

4.4. Учасник повинен надати довідку з обслуговуючого банку 

про відсутність заборгованості за кредитами, видану не пізніше 

місячного терміну відносно дати розкриття пропозицій 

конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірену копію). 
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Продовження Додатку2 

до документації конкурсних торгів 
 

 

Інші документи, що вимагаються замовником 

 
1. Вимоги до Учасників 

відповідно до пунктів 11, 

3, 4, 5 частини 1 статті 17 

Закону  

Учасник надає в довільній формі інформацію, про те що:  
1.1. Юридична особа, яка є учасником не внесена до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов‟язані з 

корупцією правопорушення, має антикорупційну програму чи 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у 

випадку, коли вони є обов‟язковими відповідно до закону (у разі 

необов‟язковості – надати посилання на відповідні норми закону).  

1.2. Суб‟єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох 

років не притягувався до відповідальності за порушення, 

передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів (тендерів);  

1.3. Фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, 

вчинений з корисливих мотивів або судимість з якої знято або 

погашено у встановленому законом порядку.  

1.4. Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення процедури 

закупівлі не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих 

мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому 

законом порядку.  
2. Вимоги до Переможця 

відповідно до пунктів 11, 

2, 4, 5 і 7 частини 1 статті 

17 Закону  
(Інформація за пунктами 2 

та 7 міститься у відкритих 

єдиних державних 

реєстрах, доступ до яких є 

вільним.)  

Переможець повинен подати наступні документи:  
2.1. Копія затвердженої антикорупційної програми (або копію наказу 

чи іншого документа про затвердження такої програми) та копія 

наказу чи іншого документа про призначення уповноваженого з 

антикорупційної програми учасника - юридичної особи (у випадку, 

коли наявність антикорупційної програми та уповноваженого з 

антикорупційної програми є обов'язковими для юридичної особи 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції») або лист-

пояснення щодо неподання зазначених документів із зазначенням 

норм закону.  

2.2. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого 

структурним підрозділом МВС України не раніше дати публікації 

оголошення про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу, 

про те, що фізичну особу, яка є учасником не було засуджено за 

злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або 

погашено у встановленому законом порядку (вимога для учасників-

фізичних осіб).  

2.3. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого 

структурним підрозділом МВС України не раніше дати публікації 

оголошення про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу, 

про те, що службову (посадову) особу, яку уповноважили 

представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі 

не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, 

судимість з якої знято або погашено у встановленому законом 

порядку (вимога для учасників-юридичних осіб)  
3. Пункт 1 частина 2 

статті 17 Закону 
(Відсутність заборгованості 

із сплати податків і зборів 

(обов„язкових платежів  

3.1. Учасник надає в довільній формі інформацію, про те що не має 

заборгованість із сплати податків і зборів (обов‟язкових платежів)  

3.2. Переможець торгів надає: Оригінал або нотаріально завірена 

копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із 

сплати податків, зборів (обов‟язкових платежів) дійсної на дату 



 16 

подачі довідки. В іншому випадку - лист податкової інспекції про 

наявність заборгованості за обов'язковими платежами до бюджету. 
Переможець торгів надає підтвердження відсутності підстав, 

визначених частинами першою і другою статті 17 Закону. у строк, 

що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції 

конкурсних торгів на ім‟я голови комітету з конкурсних торгів 

супровідним листом з переліком направлених документів.  
4. Пункт 2 частина 2 

статті 17 Закону  
(Провадження учасником 

господарської діяльності 

відповідно до положень 

його статуту)  

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити 

відомості про підприємство:  

- реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, 

банківські реквізити);  

- керівництво (посада, ім'я по батькові прізвище, телефон для 

контактів);  

- інформація про внесення до Єдиного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців щодо кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником 

(вказати призвище, імя, по- батькові), у разі не внесення даних до 

реєстру надати пояснення та посилання на відповідні норми 

законодавства;  

- форма власності та юридичний статус, організаційно-правова 

форма;  

- коротка довідка про діяльність підприємства.  

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником, 

представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі 

(посада, ім'я по батькові прізвище)  

4.2. Копія Статуту або іншого установчого документу;  

4.3. Копія паспорту завірена підписом учасника (для учасників-

фізичних осіб).  

4.4. Копія ідентифікаційного коду завірена підписом учасника  
(для учасників-фізичних осіб).  

4.5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 

вартість (у разі сплати учасником ПДВ), копія свідоцтва про право 

сплати єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного 

податку). 

4.6. Відомості про учасника відповідно до Додатку 3 до 

документації конкурсних торгів. 

4.7. Документи (або завірені копії), що підтверджують 

правомочність на укладення договору про закупівлю; 

4.8. Копія документа, що підтверджує повноваження керівника: 

наказ (розпорядження) та копія протоколу установчих (загальних) 

зборів (для суб‟єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб 

за наявності) тощо. 

У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, та якщо 

документи пропозиції конкурсних торгів підписує (завіряє) не 

керівник, а службова (посадова) особа (або представник) 

учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, підписувати (завіряти) 

документи пропозиції конкурсних торгів, подається довіреність 

(доручення) на таку особу (із зазначенням її посади, у разі, якщо 

представник є службовою/ посадовою особою учасника) про 

надання повноважень цій особі представляти інтереси учасника 

під час проведення процедури закупівлі, підписувати (завіряти) 

документи пропозиції конкурсних торгів, а також надається копія 

документу, що посвідчує особу представника. 
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5. Пункт 3 частина 2 

статті 17 Закону (Учасник 

не зареєстрований в 

офшорних зонах)  

Довідка у довільній формі, що Учасник не зареєстрований в 

офшорних зонах. (Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом 

Міністрів України)  

6. Інші документи Завірена копія ліцензіїна здійснення будівельних робіт. 
 

 

Примітки: 

1. У разі необхідності замовник може звернутися до учасника за додатковою інформацією. 

2. Усі документи повинні бути дійсними на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

3. Фізичні особи не надають документи, які не передбачені їх правовим статусом. 

4. Учасники не надають документи, які не передбачені їх правовим статусом, а у разі якщо документацією конкурсних торгів 

вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням 

відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.    

5. У разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату 

розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів. 

 

 



Додаток 3 

до документації конкурсних торгів 

 
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА 

 

1. Повна та скорочена назва учасника: 

2. Назва установчого документа, на підставі якого діє учасник, його номер та дата: 

3. Основні види діяльності за КВЕД: 

4. Місце та дата проведення державної реєстрації учасника: 

5. Організаційно-правова форма: 

6. Юридична адреса:  

7. Фактична адреса: 

8. Телефон, факс: 

9. Банківські реквізити обслуговуючого банку*: 

10. Дані про посадових осіб учасника**: 

Повна назва посади 
Прізвище, ім‟я, 

по батькові 

Контактний номер 

телефону (телефаксу) 
Е-mail 

1 2 3 4 

1. Посадова особа, яка має право 

на укладення договору : 

   

……………...    

2. Інші службові (посадові) особи:    

……………...    

……………...    

11. Інші відомості: 

 

 
(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою) 

М.П. 

"___" ___________ 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* У даному пункті зазначаються реквізити обслуговуючого банку, яким повинна бути видана довідка, що 

передбачена Додатком 2 до документації конкурсних торгів (у разі наявності декількох обслуговуючих банків, 

зазначити реквізити кожного з них). 

** Учасник надає інформацію про посадових осіб, які відносяться до керівного складу та мають право на 

укладання договору про закупівлю з доданням підтверджуючих документів (документів, що підтверджують 

правомочність на укладання договору про закупівлю), а також інші службові (посадові) особи учасника, яких 

уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.
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                                                                                                                                                                                          Додаток № 5 

 

(проект договору підряду) 
 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № __________ 
 

м.   Київ   «___»_______ 2016 р. 
 

Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської 

районної в місті Києві державної адміністраціїв особіначальника Управління Писарука Руслана 

Анатолійовича,який діє на підставі  Положення, надалі «Замовник», з однієї сторони  

та ________________________, надалі «Підрядник», в особі директора ______________, що 

діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали цей договір напроведення робіт по реконструкції 

скверу з влаштуванням фонтана на площі Червона пресня (II черга)у Подільському районі м. 

Києва. 
 

Стаття 1.Визначення 

Терміни які використовуються в даному договорі означають наступне: 
 

Сторони– Замовник та Генеральний підрядник (надалі “Підрядник”) 
 

Замовник- Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, яке зареєстровано як юридична особав 

єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців від 16.03.2011 № 

10711020000028050, яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14, 

ідентифікаційний код юридичної особи: 37570711 і діє відповідно до чинного законодавства України. 
 

Підрядник–_____________________, яке зареєстровано як юридична особав єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців від 

__________________________, яке знаходиться за адресою: ________________ ідентифікаційний код 

юридичної особи: ___________ і діє відповідно до чинного законодавства України.  
 

має ліцензію на виконання:Основні види діяльності за КВЕД – ___________________ 
 

Ліцензія: серія ________________ 
 

Отримана:____________________ 
 

Договір – документ, підписаний Сторонами, включно з додатками та доповненнями до нього, 

який містить погоджені зобов‟язання і умови всіх Сторін. 

Об'єкт – реконструкція скверу з влаштуванням фонтана на площі Червона пресня (II черга)у 

Подільському районі м. Києва. 

Визначення інших термінів, які зустрічаються у договорі, відповідають визначенням які 

передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668«Про затвердження 

Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (надалі –

«Положення»). 
 

Стаття 2 Предмет договору 

2.1. Підрядник у межах договірної ціни, виконує на свій страх і ризик власними та 

залученими силами і засобами роботи з реконструкції скверу з влаштуванням фонтана на площі 

Червона пресня (II черга)у Подільському районі м. Києва, передає в зазначені терміни Об’єкт в 

експлуатацію Замовнику, усуває протягом гарантійного терміну експлуатації Об’єкта недоліки, 

обумовлені неякісним виконанням робіт. 
 

Стаття 3. Ціна предмету договору 

3.1. Договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить – _________ грн. 

(_____________________________.), в тому числі ПДВ 20 % - _______ грн. (___________________). 

Договірна ціна складенавідповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі потреби в трудових та 

матеріально-технічних ресурсів, необхідних для здійснення проектних рішень з реконструкції 

Об'єкту та поточних цін на них. Заробітна плата на одного робітника узгоджена й прийнята в 

розрахунку договірної ціни в розмірі ______ грн. для розряду робіт 3,8. Вид договірної ціни 

Динамічна та наведена у додатку № 1 до Договору. 
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3.2. Договірна ціна робіт може бути переглянута у випадку коли: 

- Замовник змінює проектні рішення в процесі проведення реконструкції, що 

призводить до зміни об‟ємів робіт та їх вартості; 

- у процесі проведення робіт, в проектній документації а також в інвестиційних 

кошторисах виявлені безперечні помилки, які не були виявлені на стадії складання договірної ціни, а 

Підрядник не являється виконавцем проектно-кошторисної документації; 

- виникають обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не 

можуть бути передбачені Сторонамипід час укладання договору; 

- відбувається прийняття нових законодавчих та нормативних актів, які впливають на 

вартість робіт; 

- мають місце суттєві розбіжності фактичних умов виробництва від проектних, 

передбачити які, при погодженні ціни, Підрядник не був у змозі.  

3.3. Перегляд договірної ціни може бути обґрунтований розрахунками і оформлений 

Сторонами шляхом складання додаткових угод. 
 

Стаття 4. Терміни виконання робіт 

4.1. Терміни виконання робіт при проведенні реконструкції Об’єкта складають ___ місяців з 

дати підписання Підрядником акта передачі йому будівельного майданчика, до дати підписання 

Замовником акта прийомуОб’єкта в експлуатацію. Терміни виконання окремих видівробіт 

передбачаються графіком їх виконання. Початок виконання робіт оформляється Сторонами 

відповідним актом, який надає Підрядник. 

4.2. При несвоєчасному, з вини Підрядника, початком виконання робіт, його відставання від 

графіка Замовник попереджує про це Підрядника. Якщо  протягом 10 діб не відбудеться істотних 

змін, Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку і забажати відшкодування 

фактично нанесених збитків.  

4.3.При виникненні обставин, які не залежать від Підрядника та перешкоджають виконанню 

робіт у встановлені терміни, він може поставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення 

про перегляд термінів виконання робіт оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням цих 

обставин. 

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені терміни і не залежать 

від Підрядника, а також дають йому право на перегляд цих термінів можуть бути: 

- непереборної сили; 

- за які відповідає Замовник (відсутність фінансування, затримка виконання зобов‟язань, 

поява додаткових робіт і таке інше); 

- призупинення робіт не з вини Підрядника; 

- участь робітників Підрядника або його співвиконавців в офіційно узаконених 

страйках, блокаді ними будівельного майданчику і других діях, які заважають нормальному 

виконанню робіт, якщо вони безпосередньо не обумовлені діяльністю самого Підрядника або його 

співвиконавців. 

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, які 

перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен вжити всіх необхідних заходів для їх 

усунення і як тільки вони зникнуть, приступити до виконання своїх зобов‟язань, повідомивши про це 

Замовника. 

4.7. Терміни виконання робіт переносяться на час дії обставин, які не залежать від діяльності 

Підрядника, з врахуванням часу на відновлення робіт і можливого їх перенесення на більш 

сприятливу пору року.  
 

Стаття 5. Розрахунки та платежі 

5.1. Замовник здійснює будь-які виплати по даному об'єкту відповідно до річних призначень 

затверджених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідні рокизі змінами 

та доповненнями. Програма економічного і соціального розвитку заверджується щорічно рішенням 

Київської міської ради після прийняття бюджету міста Києва. 

5.2.Замовник забезпечує фінансування проведення робіт наОб'єкті відповідно до 

календарного плану виконання робіт, що визначається у Додатку № 2 до Договору. 

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються через 20 днів після 
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підписання акта вводуОб’єкта в експлуатацію. Замовник вправі затримати кінцеві розрахунки за 

роботи, виконані неякісно, які були виявлені під час приймання об‟єкта в експлуатацію, до їх 

повного усунення. 

5.4. Щомісячні платежі, здійснюються в межах 100 % від вартості робіт що були виконані на 

підставі Актів виконаних робіт (форма КБ-2в) в обсягах 90% договірної ціни. Невиплачені 10 % 

договірної ціни перераховуються Підряднику при кінцевих розрахунках після введенняОб’єкту в 

експлуатацію. 

5.5. Підрядник зобов'язується акти виконаних робіт (формаКБ-2В)засвідчити особою, 

сертифікованим інженером- проектувальником в кошториній частині,підпис якої завіряється 

зареєстрованою печаткою. 

5.6.Замовник здійснює щомісячно оплату за виконані роботи на підставі довідки (форма КБ-

3) та актів виконаних робіт (форми КБ-2В) підписаної уповноваженими особами сторін та які в свою 

чергу пройшли перевірку в комунальному підприємстві КП «Київекспертиза». 

З метою здійснення своєчасних розрахунків за виконані роботи, Підрядникукладає угоду з 

комунальним підприємством КП «Київекспертиза» на проведення перевірки актів виконаних робіт та 

іншої виконавчої документації на предмет її відповідності вимогам державних будівельних норм та 

розцінок. Розрахунки за проведення такої перевірки Підрядник проводить за власні кошти. Витрати 

Підрядника щодо перевірки актів виконаних робіт та іншої виконавчої документації комунальним 

підприємством КП «Київекспертиза» компенсації коштами Замовника не підлягають. 

5.7.Акт виконаних робіт (форма КБ-2в)готує Підрядникта разом з виконавчою документацією 

передає на перевірку до комунального підприємства КП «Київекспертиза».  

Після проведення такої перевірки, акти виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3) разом з 

виконавчою документацією Підрядник передає для підписання уповноваженому представнику 

Замовника в термін не пізніше п‟ятого числа місяця наступного за звітним. Уповноважений 

представник Замовникапротягом трьох днів перевіряє дійсність акту і підписує його в частині 

фактично виконаних об‟ємів робіт. Несвоєчасність підписання акта, а також необґрунтована претензія 

відносно фактичного виконання робіт, розглядається як несвоєчасна оплата. Оплата виконаних робіт 

здійснюється протягом десяти днів після підписання актапри умові своєчасного фінансування з 

міського бюджету. 

У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за виконані роботи здійснюються 

протягом 10-ти календарних днів з дня отримання Замовником відповідного бюджетного 

фінансування на свій рахунок. 

5.8.Замовник не пізніше 20 днів до початку виконання робіт перераховує в формі авансу до 30 % 

вартості річних призначень по даному Об’єкту відповідно до програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва на відповідні роки.  

Підрядник зобов‟язується використати отриманий аванс на придбання та поставку необхідних 

для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом 2 місяців після отримання авансу і надати 

Замовнику інформацію про кількість та ціну придбаних ресурсів. Невикористані протягом2 місяців 

суми авансу повертаються Замовнику. Відшкодування використаних сум починається через 3 місяці 

після перерахування авансу і здійснюється щомісячно за рахунок коштів на оплату робіт пропорційно їх 

об‟єму. 

5.9. При затримці перерахування авансів і платежів більше ніж на 3 місяці. Підрядник вправі 

розірвати Договір. 
 

Стаття 6. Проектна документація 

6.1.Замовник забезпечує розробку, затвердження і передачу Підряднику проектної 

документації у повному складі та об‟ємі необхідному для виконання робіт протягом 10 робочих днів 

після підписання акту прийому передачі будівельного майданчика по накладній. 

6.2. Передача  Замовником оформленої неналежним чином або не укомплектованої проектної 

документації, дорівнює до її не передачі. Підрядник письмово повідомляє про це Замовника. 

6.3.Підрядник розробляє організаційно-технологічну документацію для виконання робіт. 

Перелік та терміни її розробки надаються у відповідному доповненні до договору. 

6.4. Один екземпляр проектної документації, переданої Підряднику, зберігається на 

будівельному майданчику і надається Замовнику на його вимогу для використання. 

6.5. Проектна документація розробляється українською мовою. 
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6.6.Підрядник по завершенні робіт з реконструкції Об’єкта, розірвані та анулюванні 

договору повертає Замовнику проектну документацію у повному обсязі. Передача проектної 

документації третім особам заборонена. 
 

Стаття 7. Зміни проектної документації та об’ємів робіт 

 в ході проведення реконструкції об’єкта.  

7.1.Замовник вправі в ході проведення робіт наОб’єкті вносити зміни до проектної 

документації, складу і об‟єму робіт.  

Підрядник зобов‟язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менше ніж за 

20 днів до виконання відповідних робіт, за винятком тих випадків, коли він професійно не в змозі 

виконати додаткові роботи. В такому випадку Замовник доручає їх виконання іншому виконавцю. 

7.2.Рішення Замовника про зміни та доповнення до робіт приймаються Підрядником до 

виконання при умові внесення їх в проектну документацію, а також, якщо це потрібно при перегляді 

термінів виконання робіт і договірної ціни. Такий перегляд оформляється додатковою угодою. При 

неможливості підписання угоди до початку виконання додаткових робіт Сторони складають 

протокол про їх виконання, де визначають термін підписання угоди і право Підрядника на зміну 

термінів виконання робіт і договірної ціни. 

7.3. В разі якщо зміни внесені Замовником, не обумовлюють перегляд термінів робіт або 

договірної ціни, вони приймаються Підрядником для виконання робіт на підставі письмової 

вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт. 

7.4.Зміни проектних рішень, виконання додаткових робіт за ініціативою Підрядника можливе 

тільки при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Підрядник порушив вимоги, складається акт і 

роботи, виконані з порушеннями приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок в 

обумовлений термін. При невиконанні цієї вимоги Замовник може доручити усунення недоліків за 

рахунок Підрядника іншому виконавцю. Рахунок за роботи виконані іншим виконавцем, 

пред‟являються Підряднику протягом 5 днів після їх виконання і сплачуються ним протягом 5 днів. 

Несвоєчасно сплачені суми знімаються Замовником за рахунок зменшення проміжних платежів за 

виконані роботи. 

Виконання за ініціативою Підрядника додаткових робіт можуть бути визнані і сплачені 

Замовником, якщо вони необхідні для проведення робіт з реконструкції Об’єкта і Замовник визнав 

це. 
 

Стаття 8. Будівельний майданчик 

8.1.Замовник передає Підряднику на період проведення робіт з реконструкції Об’єкта і до 

його завершення придатний для виконання робіт будівельний майданчик разом зі всіма необхідними 

для його користування документами. Передача здійснюється в  термін трьох діб після підписання 

даного договору за двостороннім актом у довільній формі. Акт передачі – приймання будівельного 

майданчика, після його підписання стає Додатком № 3 до Договору. 

8.2.Підрядник відповідає за охорону будівельного майданчика, його стан, огородження, 

дотримання санітарних і протипожежних вимог, зберігання будівельних матеріалів та техніки. Після 

завершення будівельних робіт Підрядник протягом 10 днів з дня введення Об’єкта в експлуатацію 

звільняє будівельний майданчик від техніки невикористаних матеріалів, сміття, демонтує тимчасові 

споруди. 

8.3. Замовник в триденний термін після передачі будівельного майданчику передає 

Підряднику технічну документацію на геодезичну розбивочну основу для проведення робіт з 

реконструкції Об’єкта закріплені на ньому знаки цієї основи з можливістю їх огляду. Склад і об‟єми 

геодезичної розбивочної основи повинні відповідати вимогам нормативних документів у 

будівництві. Підрядник по завершені будівельних робіт передає Замовнику схеми розташування і 

каталоги координат висот геодезичних знаків, влаштованих при геодезичних розбивочних роботах. 
 

Стаття 9. Матеріально-технічне забезпечення  

9.1. Замовлення, поставка, приймання, розвантаження, охорона, постачання на будівельний 

майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, 

кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладено ризик випадкової втрати та 

пошкодження до моменту введення Об‟єкта в гарантійну експлуатацію. 
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9.2.Підрядник забезпечує будівельний майданчик технологічним обладнанням по 

номенклатурі, в кількості і в терміни, передбачені проектом організації будівництва та погодженим з 

Замовником проектом виконання робіт.  

9.3. Вартість матеріалів, виробів і конструкцій, які постачає Підрядник (використання яких 

передбачено проектно-кошторисною документацією), не повинна перевищувати середньо 

регіональний рівень цін. При здійсненні робіт з реконструкції Об’єкта в обґрунтованих випадках 

(особливі вимоги до технічних характеристик і якості матеріалів, виробів та конструкцій, 

технологічні умови здійснення будівництва і т.п.), коли поточні ціни придбання матеріальних 

ресурсів відрізняються від середньо регіональних. Підрядник отримує письмову згоду Замовника 

про поставку на будівельний майданчик таких матеріально-технічних ресурсів, що вказуються в 

особливих умовах договору. 

При відсутності згоди придбання матеріальних ресурсів за поточними цінами, які 

перевищують середньо регіональні рівні, різниця між вартістю цих ресурсів і ціною, яка склалася в 

регіоні, Замовником не компенсується. 

Замовник одночасно з актом передачі будівельного майданчика, визначає місця для 

зберігання надлишкового ґрунту і будівельного сміття. 

9.4. При консервації Об’єкту, розірванні договору, Замовник оплачує Підряднику залишки 

матеріалів на будівельному майданчику, які Підрядник не може використати для виконання робіт на 

інших об‟єктах. 
 

Стаття 10. Залучення субпідрядних організацій 

10.1.Підрядник залучає для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації і забезпечує 

координацію їх діяльності на будівельному майданчику. Замовник погоджує перелік залучених 

субпідрядників (окремий додаток до договору №.т 5) і вправі відхилити фінансово та професійно 

нездатні організації. Причини відхилень Замовник обґрунтовує письмово. Перелік субпідрядних 

організацій може бути змінено за згодою Сторін. 

10.2. Приймання і оплату робіт, виконаних субпідрядними організаціями, здійснює 

Підрядник.  
 

Стаття 11. Страхування ризиків 

11.1.Підрядник за рахунок коштів, передбачених договірною ціною, здійснює страхування 

ризиків; 

а) пов‟язаних із зберіганням виконаних будівельно-монтажних робіт від стихійного лиха; 

б) пов‟язаних із захистом матеріальних цінностей Підрядника на будівельному майданчику 

(матеріалів, конструкцій, обладнання, машин і механізмів) від випадкових втрат і пошкоджень; 

в) які виникають при транспортуванні матеріальних цінностей від місця їх завантаження, до 

будівельного майданчику на умовах страхування всіх ризиків; 

г) які передбачені законодавством по охороні праці. Страхування за підпунктом “а” 

здійснюється на користь Замовника, за підпунктом “б”, “в”, “г” на користь Підрядника. 

11.2. Копії страхових полісів передаються Підрядником Замовнику протягом 10-ти днів 

після перерахування авансу. 

11.3. Страхування не звільняє Підрядника від відповідальності за договором. 
 

Стаття 12. Виконання робіт. 

12.1.Підрядник виконує роботи відповідно до проектної документації,ДСТУ, графіком 

виконання робіт. 

12.2.Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, об‟ємів і ціни виконаних робіт по 

кошторису, а матеріалів, конструкцій і виробів – Державним стандартам та технічним умовам та 

забезпечує виконання технічного нагляду шляхом залучення спеціалізованої (експертної) організації 

яка має відповідні ліцензії та дозвільні документи, що відповідають вимогам діючого законодавства.  

При виявлені відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження (припис) про їх 

усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення на призупинення робіт. 

12.3.Підрядник заздалегідь і в письмовій формі інформує Замовника про можливе 

зменшення темпів, або призупинення виконання робіт з причин які не залежать від нього. Замовник 

зобов‟язаний прийняти всі необхідні заходи для усунення цих причин. 
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12.4.Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на 

будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом будівельних робіт. 

12.5.Сторони в тижневий термін після підписання договору подають одна одній перелік осіб, 

які уповноважені представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають об‟єм їх 

повноважень. У подальшому, при заміні цих осіб, перегляді їх повноважень Сторони негайно 

інформують одна одну. 

12.6.При демонтажі існуючих матеріалів Підрядникскладає акт і в подальшому передає 

демонтоване устаткування, обладнання, матеріали балансоутримувачу згідно актів. 
 

Стаття 13. Ведення виконавчої документації. 

13.1.Підрядник забезпечує повноту, якість і своєчасність ведення виконавчої документації, 

що передбачено діючим порядком і даним договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення. 

13.2.Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт у формі КБ-6.  

Замовник в будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналу, за необхідності 

завірити кожен запис, висловлює свої претензії відносно об‟єктивності і повноти інформації, ходу 

виконання робіт. 

Вимоги Замовника щодо усунення виявлених недоліків враховуються Підрядником і запис 

про їх виконання заноситься в журнал. 
 

Стаття 14. Контроль за якістю робіт, матеріалів, обладнання. 

14.1.Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, 

обладнання специфікаціям, Державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих 

сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що завіряють їх характеристики та якість. 

14.2.Підрядник здійснює періодичні перевірки та випробування якості робіт, матеріалів і 

конструкцій та інформує про це Замовника за 3 дні до їх проведення. Результати перевірок та 

випробувань оформляються протоколом (актом) за підписами Сторін. При відсутності представника 

Замовника Підрядник проводить їх самостійно. 

14.3.Замовник вправі вимагати проведення додаткових випробувань і перевірок матеріалів та 

прихованих робіт, в прийманні яких він не брав участі. Обумовлені цим додаткові витрати, якщо 

використані матеріали та виконані роботи не відповідають відповідним вимогам, а також при 

несвоєчасному запрошенні Замовника (при відсутності запрошення), покриває Підрядник, в інших 

випадках Замовник. 

14.4. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають усуненню, а 

неякісні матеріали – заміні. У разі невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені протоколами 

(актами) терміни, Замовник може залучити для усунення неякісно виконаних робіт іншого 

виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом 

утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи. 

14.5. При зберіганні обладнання, поставленого Замовником над нормативного терміну, його 

приймання за актом  здійснюється Підрядником після проведення Замовником за свій  рахунок 

передмонтажної ревізії. Якщо порушення терміну зберігання обладнання відбулося з вини 

Підрядника, а Замовник забезпечив виконання стандартів і технічних умов зберігання, витрати на 

проведення предмонтажної ревізії покриває Підрядник. 
 

Стаття 15. Робоча сила 

15.1. Для виконання робіт Підрядник залучає робітників потрібної кваліфікації і в достатній 

кількості, створює для них необхідні умови праці та відпочинку. Замовник надає 

Підрядникудопомогу у вирішенні соціальних і побутових питань в об‟ємі, порядку і на умовах, 

передбачених в особливих умовах. 

15.2.Підрядник відповідає за поведінку своїх підлеглих на будівельному майданчику, 

попередження порушень ними громадського порядку та діючого законодавства, дотримання трудової 

і технічної дисципліни. 

15.3.Замовник вправі обґрунтовано вимагати від Підрядника відсторонення від виконання 

робіт спеціалістів і робітників з недостатньою кваліфікацією. Якщо Підрядник не згоден з цією 

вимогою, Сторони можуть залучити для вирішення конфлікту представника архбудконтрлю. 
 

Стаття 16. Здавання і приймання робіт 
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16.1. Здача – приймання робіт після завершення робіт з реконструкції Об’єкта здійснюється у 

відповідності з діючим порядком і оформляється актом вводу в експлуатацію. Порядок і черговість 

здачі об‟єкта, зобов‟язання Сторін визначаються особливими умовами. Перелік документів, які 

оформлюються при введенні Об’єкта в експлуатацію, відповідають вимогам чинного законодавства. 

З моменту підписання акта вводуОб’єкта в експлуатацію Замовник відповідає за його збереження. 

16.2. При виявленні у процесі приймання робіт недоліків, які не заважають освоєнню 

виробничих потужностей, акт вводу підписується, а на недоліки складається акт з визначенням 

термінів їх усунення. Роботи по усуненню недоліків, до їх усунення не оплачуються. 

16.3. Якщо під час приймання робіт будуть виявлені суттєві недоліки, які виникли з вини 

Підрядника, Замовник не підписує акт вводу об‟єкта в експлуатацію і затримує оплату робіт, 

виконаних  з порушеннями. Якщо усунення недоліків буде неможливим або буде вимагати великих 

затрат, за рішенням ЗамовникаСторони визначають нанесений збиток і пропорційно до нього 

скорочується об‟єм кінцевих розрахунків з Підрядником. 

16.4. Замовник не може використовувати без приймання окремі споруди і приміщення для 

власних потреб. Підряднику з дозволу Замовника дозволяється використовувати окремі 

приміщенняОб’єкта для розміщення своїх працівників і працівників субпідрядних організацій, які 

беруть участь у виконанні робіт та зберіганні матеріальних цінностей. 
 

Стаття 17. Гарантійні терміни експлуатації об’єкта 

17.1.Підрядник гарантує можливість безперервної, якісної та надійної експлуатації Об’єктаз 

моменту ведення його в эксплуатацию. Гарантії за окремими конструкціями розподіляються 

наступним чином: 

- капітальні  конструкції – 10 років; 

- некапітальні конструкції – 2 роки; 

- на обладнання – згідно гарантії заводу-виробника з дати отримання сертифікату 

відповідності про готовність об‟єкту до експлуатації.  

На недоліки, виявлені в цей період, складається дефектний акт за підписами обох Сторін. В 

акт вноситься перелік недоліків та термін їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання 

акту, в такому випадку акт складається за присутності представників архбудконтролю. Підрядник 

відповідає за недоліки, які виникли в результаті його діяльності. 

За недоліки, обумовлені прорахунками в документації, низькою якістю ресурсів, які були 

поставлені Замовником, неправильною експлуатацією об‟єкта, несе відповідальність Замовник. 

17.2.Недоліки, які були спричинені діяльністю Підрядника усуваються ним за свій рахунок і в 

передбачені дефектним актом терміни. Якщо Підрядник відмовляється усувати недоліки Замовник вправі 

виконати цю роботу самостійно, або залучити для виконання іншу будівельну організацію за рахунок 

коштів, що передбачені для остаточних розрахунків з Підрядником після введенняОб’єкта в 

експлуатацію. 

17.3. Протягом 10-ти років після завершення гарантійного терміну Підрядник несе 

відповідальність за недоліки, які призвели до руйнування, аварії, обвалам на Об’єкті, якщо 

Замовник доведе, що вони обумовлені грубими прорахунками та недоліками Підрядника, які 

Замовник не зміг виявити з об‟єктивних причин під час прийманняОб’єкта, або вгарантійний 

термін. 
 

Стаття 18. Матеріальна відповідальність та звільнення від неї  

18.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, їх 

пошкодження, або знищення. Після вводуОб’єкта в експлуатацію відповідальність за їх збереження 

приймає на себе Замовник. 

18.2 Ризик несподіваних пошкоджень або знищення матеріалів, обладнання, механізмів, 

іншого майна належить тій Стороні, якій належить це майно. 

18.3 Підрядник не відповідає за знищення або пошкодження виконаних робіт, якщо вони 

обумовлені використанням проектної документації, матеріальних ресурсів низької якості, поставлених 

Замовником, по іншим подібним обставинам, при умові, що він не знав і не повинен був знати в силу 

своїх професійних зобов‟язань. В такому випадку, Підряднику компенсуються  його витрати за 

несплачені  роботи, які були виконані, але були підверджені знищенню чи пошкодженню. Якщо 

Підрядник при виконанні робіт виявляє прорахунки і упущення в проектній документації або у 
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вказівках Замовника, низька якість матеріальних ресурсів, які надійшли від Замовника, що може 

негативно вплинути на хід, якість та терміни виконання робіт наОб’єкті, він інформує про це 

Замовника. Якщо після цього Замовник в письмовій формі дає вказівку продовжувати виконання 

робіт, Підрядник не несе відповідальність за можливі наслідки того, про що він попереджував. Якщо 

Підрядник не попередив Замовника про наявність перерахованих прорахунків та недоліків, які він 

повинен був виявити, враховуючи свої професійні зобов‟язання, то він несе відповідальність за їх 

наслідки. 

18.4. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, обумовлені обставинами непереборної 

сили. При їх виникненні Підрядник за вимогою Замовника повинен вжити всіх можливих заходів 

для усунення негативних наслідків та відновлення робіт, але за рахунок Замовника. 

18.5. За збитки, нанесені третій особі, відповідає Сторона, з вини якої вони мають місце. 

Якщо виявиться, що згідно законодавства за такі збитки відповідають обидві Сторони, вони несуть 

однакову відповідальність. 

18.6.При затримці з вини Підрядника термінів виконання робіт і введенні Об’єкта в 

експлуатацію, він сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день 

затримки. 

18.7. При несвоєчасному усуненні недоліків, виявлених під час приймання Об’єкта в 

експлуатацію або в гарантійний термін які виникли з вини Підрядника, він сплачує Замовнику 

пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки. Сторони звільняються від 

матеріальної відповідальності за порушення зобов‟язань, якщо вони були обумовлені діями іншої 

Сторони чи обставинами непереборної сили. Сторона яка не може виконати свої зобов‟язання з цих 

причин, повинна повідомити іншу Сторону не пізніше як за 7 днів після їх виникнення. 

Несвоєчасність повідомлення позбавляє права посилатися на ці причини в подальшому. Поява 

обставин непереборної сили оформлюється двостороннім актом. 

18.8.Всі майнові претензії Сторони зобов‟язуються вирішити за взаємною згодою. Для 

вирішення протиріччя Сторони можуть залучати консультаційні організації. Уразі неможливості 

вирішення суперечки шляхом переговорів, Сторони звертаються за захистом своїх прав до 

Господарчого суду. Передачі в Господарський суд підлягають тільки претензії по виконанню 

договірних зобов‟язань, передбачених цим договором і Сторонам, які умовились нести матеріальну 

відповідальність. 
 

Стаття 19. Зупинка робіт та розірвання договору. 

19.1.Замовник може зупинити дію цього договору по наступним зобов‟язанням: 

- відсутність засобів для фінансування реконструкції Об’єкта; 

- виявлення недоцільності інвестування засобів в реконструкції Об’єкта, в тому числі по 

обставинам непоборної сили, помилок в проекті  та інше: 

- банкрутство Підрядника;  

- спізнення з вини Підрядника  виконання графіків виконання робіт більше, ніж на три місяці; 

- неодноразове порушення Підрядником будівельних норм та правил України, вимог 

проектної документації. 

19.2. Підрядник може розірвати договір або зупинити виконання робіт, якщо терміни 

передачі будівельного майданчика, проектної документації та обладнання порушені Замовником на 

3 місяці і більше, а також при консервації Об’єкта реконструкції більше, ніж на три місяці, якщо 

протягом такого терміну не здійснюється оплата виконаних робіт або перерахування авансів. 

19.3.Сторона, яка прийняла рішення про зупинку робіт або розірвання договору, повідомляє 

при цьому письмово іншу Сторону, не менше ніж за 15 днів до початку дії такого рішення, і якщо 

протягом цього терміну обставини, які  обумовили таке  рішення, суттєво не змінюються. Сторона, 

яка проявила ініціативу, вправі розірвати договір. 

19.4.Якщо з виниПідрядника, зупиняється робота або розривається договір, він зобов‟язаний 

компенсувати Замовнику витрати та збитки, які нанесені цими обставинами. Всі документи та 

розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірвані договору пред‟являються зацікавленій 

Стороні протягом місяця з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів після пред‟явлення 

необхідних документів та розрахунків, проводиться їх оплата або пред‟явлення обґрунтованих мотивів 

відмови. 

19.5. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов‟язань, які створюють передумови 
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для несвоєчасного завершення реконструкції Об’єкта (відставання від графіків виробництва більше 

ніж на 3 місяці, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил України, відхилення від 

проектних рішень), Замовник вправі заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у 

встановлені терміни прийняти від нього будівельний майданчик, матеріальні цінності, необхідні для 

виконання робіт і доручити виконання робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує 

Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей з 

врахуванням збитків нанесених Замовнику через розрив договору. Виникнення розбіжностей між 

Сторонами з питань кінцевих розрахунків при скасуванні відносин, не може бути підставою для 

зволікань по передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих 

розбіжностей сторони можуть залучати представників аудиторської організації або звертаються до 

господарського суду. 

19.6. При розриві договору за вимогою Підрядника він передає у встановлені терміни 

Замовнику або його правонаступнику будівельний майданчик, а також матеріальні ресурси,  які 

знаходяться у нього і котрі він не може використати для виконання робіт на інших Об’єктах і 

пред‟являє рахунок за виконані роботи і матеріальні ресурси. 
 

Стаття 20. Набрання Договором чинності 

20.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до ________ 

20______року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов‟язань по 

даному Договору. 

20.2.Доповнення і зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною письмовою згодою 

Сторін шляхом укладення додаткової угоди про зміни та доповнення. Внесення змін до Договору в 

односторонньому порядку не допускається. 

20.3.Договір складено та підписано українською мовою у двох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. Усі зміни та доповнення до Договору мають силу лише за умови їх 

письмового оформлення та підписання належним чином уповноваженими на те представниками 

сторін. 

20.4. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні 

угоди, та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають 

юридичну силу. 

20.5. Усі додатки до Договору є невід‟ємними його складовими частинами, а саме: 

Додаток №1  - Протокол погодження про договірну ціну; 

Додаток №2 – Календарний план виконання робіт; 

Додаток №3 – Акт передачі – прийому будівельного майданчика; 

Додаток № 4 – Договірна ціна з локальними кошторисами; 

Додаток № 5 – Перелік субпідрядних організацій. 
 

Стаття 21. Юридичні адреси, реквізити та підписи сторін 

Замовник Підрядник 

Управління капітального будівництва, 

архітектури та землекористування Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації 
 

Україна, м. Київ, 04070, 

 вул. Борисоглібська,14 

Код ЄДРПОУ 37570711 

р/р 35423103078492 в ГУДКСУ  

у м. Києві 

МФО 820019 

не є платником податку 

Начальник Управління 
 

_______________ Р.А. Писарук 
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Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі    
м. Києва   

( ІІ черга  будівництва )." 
Прокладання кабелю 0,4кВ від СК до ГРЩ фонтана 

№ п/п Наименование работ  Коли чество 

 

Раздел № 1 Прокладка кабелю 0,4 кВ 

 1 Нарезчики продольных швов в затвердевшем бетоне /асфальте/ 9,0 

 маш-ч 

  2 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом 0,12 

 100м3 

  3 Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня вручную 0,08 

 100м3 

  4 Розбирання щебеневих покриттів та основ 0,12 

 100м3 

  5 Розробка грунту вручну в траншеях  0,89 

 100м3 

 6 Засипка вручну траншей 1,4 

 100м3 

 7 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками 1,6 

 100м3 

 8 Вывоз асфальта и грунта  26,0 

 т 

  9 Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску 0,3 

 100м3 

  10 Укладання трубопроводів із п,э труб  0,06 

 1000м 

  11 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї 1,4 

 100 м 

  12 Цегла керамічна одинарна повнотіла 0,6 

 1000шт 

  13 Пісок кварцевий 24,0 

 т 

  14 Суміші асфальтобетонні гарячі 5,0 

 т 

  15 Плиты бетонные тротуарные фигурные 22,0 

 м2 

  16 Устройство оснований под тротуары из щебня  0,8 

 100м2 

  17 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 0,15 

 100м 

  18 Устройство мостовых толщиной 14 см 1,2 

 100м2 

  19 Улаштування цементобетонного одношарового покриття механізованим 

способом із розвантаженням бетону з містка  0,05 

 1000м2 

  20 Щебень из природного камня для строительных работ 8,0 

 м3 

  21 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 1,4 

 100 м 
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 22 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях 1,4 

 100 м 

  23 Заделка концевая для 3-4х жильного кабеля с пластмассовой и резиновой 

изоляцией напряжением до 1 кВ 4,0 

 шт 

  24 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 

установленных на устройствах 
0,08 

 100 жил 

  25 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ 2,0 

 шт 

  26 Муфты концевые  2,0 

 компл 

  27 Пробивка отверстий в бетонных стенах  0,04 

 100шт 

  28 Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и 

борозд  0,5 

 м3 

  29 Монтаж устройства и подключение кабелей или проводов внешней сети к 

СКУ 5 4,0 

 устр-во 

 

 

Раздел № 2 Материалы 

 30 Кабель трехжильный напряжением 10000в 0,16 

 1000м 

  31 Щит учета 1,0 

 шт 

  32 Счетчик электрический электронный  ч тр.тока 1,0 

 шт 

  33 Труби п/э гофрированные 60,0 

 м 

  34 Наконечники кабельные  0,008 

 1000шт 

  35 Металоконструкції індивідуальні 0,12 

 т 
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Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

 
 Демонтажні  роботи. 

. 
 

№ 
п/п 

Види робіт 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

 
 

 
Роздiл 1. Демонтажні роботи  

 

 

 

 
1) ДЕМОНТАЖ ПОКРИТТЯ ІЗ ЗБІРНИХ 
З/БЕТОННИХ ПЛИТ = 1155 м2. 

  

1 Демонтаж бетонних плитних тротуарiв iз 
заповненням швiв пiском 
 

100м2 11,55 

 
2) ДЕМОНТАЖ СХОДІВ ІЗ ЗБІРНИХ 
З/БЕТОННИХ ПЛИТ = 45 м2. 

  

2 Демонтаж з/бетонних плитних тротуарiв 
сходів iз заповненням швiв цементним 
розчином 
 

100м2 0,45 

 
3) ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 
ПОКРИТТЯ =137,8 м2. 

  

3 Розбирання асфальтобетонного покриття 
тротуарiв  
 

1000м2 0,1378 

4 Перевезення бою асфальтобетону  
на завод для переробки 
 

т 8,819 

 

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЕВОЇ ОГОРОЖІ 
(h - 4 м х 28 м.п.) СПОРТИВНОГО 
МАЙДАНЧИКА  ПО З/БЕТОННИМ 
СТОВПЧИКАМ = 8 шт. ДЕМОНТАЖ 
МЕТАЛЕВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З 
ФУНДАМЕНТОМ           ( кріплення 
баскетбольного кільця) =  1 шт. 

  

5 Демонтаж металевої огорожi з сiтчастих 
панелей по залiзобетонних стовпах без 
цоколя, висотою до 2,2 м (по проекту 
висотою 4 м) 
 

100м 0,28 

6 Демонтаж баскетбольного кільця на 
металевих стояках з фундаментом 
 

100шт 0,01 

 

7-8) ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ 
БЛАГОУСТРОЮ, ДЛЯ РЕМОНТУ АБО 
ЗАМІНИ (ГОЙДАЛКИ, ПІСОЧНИЦІ, 
СПОРТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ) - 7+ 7 = 14 шт. 
 

  

7 Демонтаж елементів благоустрою 
 

100шт 0,14 

 

9-10) ДЕМОНТАЖ ПАРАПЕТНИХ 
ГРАНІТНИХ ПЛИТ. S : *(332 + 82 = 414 м) х 
0,35 = 144,9 м2 
 

  

8 Розбирання обличкування з тесаного 
каменю 
 

100м2 1,449 



 

33 

 

 

11) РОЗБИРАННЯ ЩЕБЕНЕВИХ ОСНОВ 
ТА ПОКРИТТІВ. V = 285,7 м2 х 0,15 = 42, 
855 м3 
 

  

9 Розбирання щебеневого покриття i основи 
 

100м3 0,42855 

10 Перевезення щебеневої суміші на 
асфальтобетонний завод для переробки 
 

т 74,796 

 
12-13-14) РОЗБИРАННЯ КОНСТРУКЦІЙ 
ПІДПІРНИХ СТІН 

  

11 Розбирання елементiв каркаса з брусiв по 
підпірній стіні, 20 м х 0,5 х 0,05 = 0,5 м3 
 

м3 0,5 

12 Розбирання кам'яної кладки стiн iз бутового 
каміння 
 

10 м3 10,3475 

 Об'єм : 413,9 м х 0,5 м х 0,5 м  = 103,475 м3   

 

 
Об'єм каміння 103 475 м3  
 

  

13 Розбирання бетонних фундаментiв 
 

м3 49,668 

 

15) РОЗБИРАННЯ БЕТОННИХ 
ФУНДАМЕНТІВ ЕЛЕМЕНТІВ 
БЛАГОУСТРОЮ 

  

14 Розбирання бетонних фундаментiв 
 

м3 3,9 

 
16) РОЗБИРАННЯ БЕТОННИХ 
ФУНДАМЕНТІВ СХОДІВ 

  

15 Розбирання бетонних фундаментiв 
 

м3 4,5 

 
16) КОРЧУВАННЯ ПНЯ КЛЕНА 
ЯСЕНЕЛИСТОГО - 1 шт. 

  

16 Корчування пнiв у грунтах природного 
залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторi з перемiщенням пнiв, 
 

100 пнiв 0,01 

17 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 
 

100м3 0,0101 

18 Перевезення пнів                                                     т 0,98 

 
Маса пнів: 1 шт. х 1,01 м3 х 0,97 = 0,980 т 
 

  

 

19) ДЕМОНТАЖ БОРТОВОГО КАМЕНЮ  = 
4,3 м. 
 

  

19 Розбирання бортових каменiв на щебеневiй 
основі 
 

100м 0,043 

20 Перевезення сміття  
 

т 105,545 
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9 Надбавки до цiн заготовок за складання та 
зварювання каркасiв та сiток плоских 
дiаметром 8 мм 
 

т 0,125 

10 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 
10 мм 
 

т 0,291 

11 Надбавки до цiн заготовок за складання та 
зварювання каркасiв та сiток плоских 
дiаметром 10 мм 
 

т 0,291 

12 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 

т 1,41 

 
 

Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

Загально будівельні роботи 

№ 
п/п 

Види робіт 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

     
1 Улаштування ущiльнених трамбiвками 

пiдстилаючих щебеневих шарiв тов150 мм 
 

м3 8,23 

2 Улаштування бетонної пiдготовки 
 

100м3 0,0511 

3 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, 
5 [М-100], крупнiсть заповнювача 20-40 мм, 
марка за морозостiйкiстю 100 
 

м3 5,2122 

4 Улаштування зовнішньої гiдроiзоляцiї 
обмазувальної бiтумною мастикою в один 
шар товщиною 2 мм по бетонній 
підготовці 
 

100м2 0,451 

5 Додавати на кожний наступний шар 
гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною 
мастикою товщиною 1 мм 
 

100м2 0,451 

6 Однокомпонентна гiдроiзоляцiйна мастика 
"Аквамаст" (10 кг) 
 

кг 115,456 

 Конструкції чаші басейну   
 =======================   
7 Улаштування стiн i плоских днищ круглих 

споруд при товщинi стiн бiльше 150 мм 
бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть 
заповнювача 5-10мм 
 

100м3 0,15 

8 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, дiаметр 8 мм 
 

т 0,125 
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12 мм 
 

13 Надбавки до цiн заготовок за складання та 
зварювання каркасiв та сiток плоских 
дiаметром 12 мм 
 

т 1,41 

14 Дрiт сталевий низьковуглецевий загального 
призначення,неоцинкований 
 

т 0,05 

15 Надбавки до цiн заготовок за складання та 
зварювання каркасiв та сiток плоских 
дiаметром 4 мм 
 

т 0,05 

 
Гідрозахисний шар однокомпанентною 
сумішшу Superfliex D1, армований шаром 
склосітки 

  

 ______________________________________   
16 Гiдроiзоляцiя стiн басейну, фундаментiв 

бiчна обмазувальна в 2 шари по вирiвненiй 
поверхнi бетону 
 

100м2 0,1604 

 
Площа стін басейну и приямків: 12,44 + 3,6 
= 16,04 м2 

  

17 Грунтовка Weber. tek 801 (30 л) під 
гідроізоляцію 

      Об 'єм - 0,2 л на 1 м2  
   

 

л 3,208 

18 Однокомпонентна гiдроiзоляцiйна суміш 
Deitermann Weber. Tek 824 (Superflex D1 

кг 44,912 

 Маса: 16,04 м2 х 2,8 кг   
    

19 Армування гідроізоляції склосіткою 

 
100м2 0,1604 

20 Сiтка із скловолокна армувальна Ceresit CT 
325, 160 г/м2 (рулон 55 м2) 

м2 17,644 

 Кількість :16,04 м2 х 1,10 м2 х 1 шар   
    

21 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 
дна басейну сумішшу в один шар 
 

100м2 0,3421 

22 Грунтовка Weber. tek 801 (30 л) під 
гідроізоляцію 

л 6,842 

 Об'єм - 0,2 л на 1 м2   
    

23 Однокомпонентна гiдроiзоляцiйна суміш 
Deitermann Weber. Tek 824 (Superflex D1) 

кг 95,788 

    
    

24 Грунтування бетонних i обштукатурених 
поверхонь бiтумною грунтовкою, перший 
шар 
 

100м2 0,3421 

25 Армування гідроізоляції склосіткою 
 

100м2 0,3421 
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26 Кількість :34,21 м2 х 1,10 м2 х 1 шар 
Гідроізоляційна стрічка LITOBAND - 22,73 м 
по периметру з'єднання дна і стін басейну 

м2 
 

37,631 

27 
 
 

 
28 
 

 

Герметизацiя горизонтальних i 
вертикальних кутових стикiв басейну 
прокладками на клеї в один ряд 
 
Герметизуюча гідроізоляційна стрічка 
LITOBAND для кутових стиків і з'єднань 
Облицювання дна басейну - 34,21 м2 

100м шва 
 
 

пм 

0,2273 
 
 
23,8665 

29 Улаштування покриттів з керамічних плиток 
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість 
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
 

100м2 0,3421 

30 Плитки керамiчнi для внутрiшнього 
облицювання стiн і дна басейну мозаїчні 
кольорові 
 

м2 34,8942 

31 Клей К55 (25) вологостійкий для керамічних 
мозаїчних плиток 

кг 133,419 

 Кількість по проекту :  34,21 м2 х 3,90 кг   
    

32 Хрестики для плитки 
 

1000шт 0,246996
2 

 Кількість :  34,21 м2 х 7,22 шт.   
 Водостійкий шов   
 ------------------------------   

33 Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 
20 мм LITOKOL STARLIKE 

кг 34,21 

 Кількість по проекту :  34,21 м2 х 1,0 кг   

 
Облицювання стін басейну і приямків - 12, 
44 + 3,6 = 16,04 м2 

  

 
 
 

  

34 Облицювання поверхонь стін керамiчними 
плитками на розчині із сухої клеючої суміші, 
число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт 
 

100м2 0,1604 

35 Плитки керамiчнi для внутрiшнього 
облицювання стiн і дна басейну мозаїчні 
кольорові 
 

м2 16,2004 

36 Клей К55 (25) вологостійкий для керамічних 
мозаїчних плито 

кг 62,556 

 Кількість по проекту :  16,04 м2 х 3,9 кг   
    

37 Хрестики для плитки 
 

1000шт 0,164730
8 

 Кількість :  10,27шт. х 18,7 м2   
 Водостійкий шов   
 ------------------------------   

38 Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 
20 мм LITOKOL STARLIKE 

кг 16,04 
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 Кількість по проекту:  16,04 м2 х 1,0 кг   
    
    
    
 ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН 

БАСЕЙНУ 
  

 ==================================   
 Парапет стін   
    

39 Установлення накривних елементів 
парапету з гранітних полірованих плит 
товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 
до  

100 м2 0,043 

40 Плити накривнi iз гранiту, фактура лицьової 
поверхнi шлiфована, довжина 50-150 см, 
ширина 20-50 см, товщина 3 с 

м2 4,343 

41 Свердла з победитовим наконечником, 
діаметр 16 мм для граніт 

шт 0,98384 

42 Універсальні монтажні кріплення для граніту 
 

шт 82,044 

 Облицювання стін   
    

43 Облицювання стін гранітними плитами 
полірованими товщиною 40 мм при 
кількості плит в 1 м2 понад 15 до 20 

100 м2 0,132 

44 Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв 
гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура 
лицьової поверхнi ультразвукова, 1 i 2 
групи, товщина 30  

м2 13,2 

45 Свердла з победитовим наконечником, 
діаметр 16 мм для граніту 
 

шт 15,048 

46 Універсальні монтажні кріплення для граніту 
 

шт 251,856 
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Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 

"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   

( ІІ черга  будівництва )." 

 

Монтаж  устаткування. 

 

№ п/п Види робіт 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

 Відділ 1. Контури  насадок.   

    

 Роздiл 1. Контур №1. Центральна  пінна  

насадка.  

 

 

 

1 Монтаж фонтанної насадки 

 

шт 1 

2 Вентилi латуннi та бронзовi, фланцевi на 

умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], 

 

10 шт 0,1 

3 Засувка  Valve   gate 2" , латунь 

 

шт 1 

4 Комплектний освiтлювальний пристрiй зi 

щiлинними свiтловодами [КОС] 

 

комплек 

т 

3 

5 Світильник  підводний  LED  RGB-18 Вт, 

корпус нерж. сталь 

 

шт 3 

6 Кріплення  світильника  ВЕ-050, нерж. 

сталь  

 

шт 3 

 Роздiл 2. Контур №2. Кільцева насадка. 

D1,51 м.  

 

 

 

7 

 

8 

 

Монтаж фонтанної насадки 

 

Вентилі латунні та бронзові, фланцеві на умовний тиск 1,6 

МПа (16кас/см2)  

шт. 

 

10шт 

1 

 

0,2 

9 Засувка  Valve   gate  1 1/4" , латунь 

 

шт 2 

10 Комплектний освiтлювальний пристрiй зi 

щiлинними свiтловодами [КОС] 

 

комплект 5 

11 Світильник  підводний  LED  RGB-18 Вт, 

корпус нерж. сталь 

 

шт 5 
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12 Кріплення  світильника  Вase  for  Light- 

Spray  Ring , нерж. сталь  

шт 5 

    

 Роздiл 3. Контур №3. Кільцева насадка. 

D3,44 м.  

 

 

 

13 Монтаж фонтанної насадки 

 

шт 1 

14 Вентилi латуннi та бронзовi, фланцевi на 

умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], 

дiаметр умовного проходу 15-50 мм 

 

10 шт 0,2 

15 Засувка  Valve   gate  1 1/2" , латунь 

 

шт 2 

16 Комплектний освiтлювальний пристрiй зi 

щiлинними свiтловодами [КОС] 

 

комплек 

т 

10 

17 Світильник  підводний  LED  RGB-18 Вт, 

корпус нерж. сталь 

 

шт 10 

18 Кріплення  світильника  Вase  for  Light- 

Spray  Ring , нерж. сталь  

 

шт 10 

 Роздiл 4. Контур №4. Фонтанні  пінні 

насадка  по  периметру  чаші.  

 

 

 

19 Монтаж фонтанної насадки 

 

шт 4 

20 Вентилi латуннi та бронзовi, фланцевi на 

умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], 

дiаметр умовного проходу 15-50 мм 

 

10 шт 0,4 

21 Засувка  Valve   gate  1 1/2" , латунь 

 

шт 4 

22 Комплектний освiтлювальний пристрiй зi 

щiлинними свiтловодами [КОС] 

 

комплек 

т 

8 

23 Світильник  підводний  LED  RGB-18 Вт, 

корпус нерж. сталь 

 

шт 8 

24 Кріплення  світильника  ВЕ-050, нерж. 

сталь  

 

шт 8 
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 Роздiл 2. Система  автоматичного  

контролю  рівня  води  ( автодолив )  

 

 

 

31 Прилади, що установлюються на 

технологiчних трубопроводах i устаткуваннi 

на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi 

( датчик ) 

 

шт 1 

32 Установлення блоку керування рiвнем води 

 

комплек 

т 

1 

33 Вентилi, засувки, клапани сталевi 

фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi 

та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на 

умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 

дiаметр умовного проходу 15-25 мм 

[електричний або електромагнiтний 

привiд] 

 

10 шт 0,1 

    

 Відділ 4. Система  фільтрації  та  

оббезараживання води. 

 
 

34 Монтаж фiльтра освiтлювального 

вертикального однокамерного, висота 

фiльтруючого завантаження 1,0 м, 

дiаметр 1000 мм 

 

т 0,052 

35 Установлення насосiв вiдцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

 

шт 1 

36 Установлення трапiв дiаметром 50 мм 

 

10компл. 0,1 

37 Прилади, що установлюються на 

конструкцiях, маса до 5 кг ( форсунка 

донная ) 

 

шт 2 

38 Установлення системи дозуівння комплек 2 

    

 Відділ 2. Насосна  група  ( установка  у  

технічному  приміщенні ). 

 
 

25 Установлення насосiв вiдцентрових з 

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

 

шт 4 

 Відділ 3. Управління  фонтаном та  

електроінсталяція. 

 
 

26 Шкаф керування фонтаном 

 

шт 1 

27 Кабель дво-, чотирижильний, що 

прокладається по установлених 

конструкцiях i лотках у примiщеннях з 

нормальним середовищем, перерiз однiєї 

жили до 10 мм2 

 

100 м 0,55 

28 Електроінсталяція  ( кабель, КК, муфти ) 

 

комплект 1 
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 т 

39 Хімічні реагенти  на  запуск  фонтана 

 

шт 1 

    

 Відділ 5. Фітінги, труби, запірна  

арматура та  кріплення. 

 
 

40 Вивiд кабельний 

 

шт 1 

41 Кабельний  вивід  JM 156, нерж. сталь 

 

шт 1 

42 Установлення металевих грат приямкiв 

 

т 0,03 

43 Грати  на  приямок, нерж. сталь 

 

шт 2 

44 Стійка  переливна, нерж. сталь 

 

шт 1 

45 Трубопроводи зi сталевих труб, що 

монтуються з готових вузлiв, дiаметр 

умовного проходу до 50 мм 

 

100 м 0,5 

46 Труби, фітінги, запірна  арматура 

 

комплект 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

 Придбання  устаткування, меблів та інвентарю. 

№ 
п/п 

Найменування і характеристика устаткування,  
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одини
ця 

виміру 
Кількість 

  
Розділ 1. Контур №1.  Центральна  пінна  насадка. 

 

  

1 Фонтанна  насадка  пінна  Cascade  jet  2" ,бронза.   Висота  струї 3,5 м  
 

шт 1 

2 Стійка-кріплення  для  насадки 2", нерж. сталь   
 

шт 1 

3 З'єднення  кульове  Ball Joint  2" , нерж. сталь 
 

шт 1 

 Розділ 2. Контур №2.  Кільцева  насадка. D 1,51 м. 
 

  

4 Фонтанна  насадка  -  кільце  Spray  Ring   RSV-6 -015, D 1,51 м  ,нерж. 
сталь.   Висота  струї 2,5 м  

шт 1 
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5 Стійка-підключення  для  Spray Ring , нерж. сталь 

 
шт 2 

6 Телескопічні  стійки  TL-100, 27-45 см , нерж. сталь    шт 3 
    

 Розділ 3. Контур №3.  Кільцева  насадка. D 3,44 м. 
 

  

7 Фонтанна  насадка  -  кільце  Spray  Ring   RSV-6 -035, D 3,44 м  ,нерж. 
сталь.   Висота  струї 1,0 м  

шт 1 

8 Стійка-підключення  для  фонтанного  кільця , нерж. сталь 
 

шт 2 

9 Телескопічні  стійки  TL-100, 27-45 см , нерж. сталь шт 6 
    

 Розділ 4. Контур № 4.  Фонтанні  пінні  насадки  по  периметру  чаші.   

 
10 

 
Фонтанна  насадка  пінна  Cascade  jet  1 1/2" ,бронза.   Висота  струї 1,0 м 
 

 
шт 

 
4 

11 Стійка-кріплення  для  насадки 1 1/2", нерж. сталь 
 

шт 4 

12 З'єднення  кульове  Ball Joint  1 1/2" , нерж. сталь 
 

шт 4 

 Розділ 5. Насосна  група. 
 

  

13 Насос   Контур 1  Lowara  Італія  2,2 кВт 
 

шт 1 

14 Насос   Контур 2  Lowara  Італія  0,5 кВт 
 

шт 1 

15 Насос   Контур 3  Lowara  Італія  0,5 кВт 
 

шт 1 

 16 Насос   Контур 4  Lowara  Італія  0,9 кВт 
 

шт 1 

 Розділ 6. Управління  фонтаном, електроінсталяція. 
 

  

17 Шафа  керування  фонтаном.  Без  зміни  водяної  картини. Дінамічна  
підсвітка   LED  RGB  на 1 групу. 
 

шт 1 

 Розділ 7. Система  автоматичного  контролю рівня  води ( сухий  хід ). 
 

  

18 Датчик  Level  Sensor  Wall  Placed   LV -12, 1 Sensor 
 

шт 1 

19 Блок  керування  рівнем  води  Water  Level   LC- 010 
 

шт 1 

 Розділ 8. Система  автоматичного  контролю рівня  води ( автодолив ). 
 

  

20 Датчик  Level  Sensor  Wall  Placed   LV -12, 1 Sensor; 
 

шт 1 

21 Блок  керування  рівнем  води  Water  Level   LC- 010 шт 1 
22 Клапан  електромагнiтний  

 
шт 1 

 Розділ 9. Система  фільтрації та  оббезараживания  води. 
 

  

23 Фiльтр  пісочний  моноблок  Waterco  ( фільтр + насос ) 
 

шт 1 

24 Насос  дренажний  Pedrollo  Італія  0,75 кВт 
 

шт 1 

25 Форсунка  донная  Fitstar,  нерж. сталь 
 

шт 2 

26 Донний  злив,  нерж. сталь 
 

шт 1 

27 Система  дозуюча  контролер  RPH-201  Ideiges + контролер  RMV-201  
Idegis ( комплект  

шт 2 
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6 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 
 

1000м3 0,44908 

7 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 
вручну з викидом грунту в котлованах i 
траншеях, розроблених механiзованим 
способом 
 

100м3 0,1389 

8 Улаштування пiщаної основи пiд 
трубопроводи 

 

10м3 1,76 

9 Пiсок природний, рядовий 
 

м3 19,36 

 ЗВОРОТНЄ ЗАСИПАННЯ ГРУНТУ   

 __________________________________   

10 Перевезення гру                                                                     т 686,0205 
11 Засипка траншей i котлованiв 

бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з 
перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 
 

1000м3 0,41577 

12 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 
 

100м3 0,1389 

13 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 
 

100м3 4,1577 

 2) ВОДОПРОВІДНИЙ КОЛОДЯЗЬ Ф 1,5 м,    

Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

Мережі  водопроводу 
 

№ 
п/п Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

    
    

 

Розбирання асфальтобетонного покриття 
мереж водопроводу. S = 128 + 28 = 156 м2. 
 

  

 
================================== 
== 

  

1 Розбирання асфальтобетонного покриття i 
основи товщ. 6 см 
 

100м3 0,0936 

2 Перевезення бою асфальтобетону  
на завод для переробки 
 

т 9,984 

 
Маса бою а/бетону: 156 м2 х 0,064 т      = 9, 
984 т 

  

3 Розбирання чорного щебеневого покриття i 
основи товщ. 20 см 
 

100м3 0,312 

 Розроблення грунту траншей з укосами.   

 1) Траншея довжиною - 80 м   

 
================================== 
=== 

  

4 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0, 
35-0,45] м3, група грунтiв 2 /при розробцi 
траншей/ 
 

1000м3 0,44908 

5 Перевезення грунту  
 

т 785,89 



 

44 

 

= 2 шт. 

 
================================== 
== 

  

14 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0, 
35-0,45] м3, група грунтiв 2 /при площi 
котлована до 100 м2/ 
 

1000м3 0,12482 

15 Перевезення грунту  
 

т 218,435 

16 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 
 

1000м3 0,12482 

17 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 
вручну з викидом грунту в котлованах i 
траншеях, розроблених механiзованим 
способом 
 

100м3 0,0254 

 ЗВОРОТНЄ ЗАСИПАННЯ ГРУНТУ   

 __________________________________   

18 Перевезення грунту  
 

т 186,318 

19 Засипка траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з 
перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 
 

1000м3 0,11292 

20 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 
 

100м3 0,0254 

21 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 
 

100м3 1,1292 

22 Укладання трубопроводiв iз 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм з 
гідравличним випробуванням 
 

1000м 0,08 

23 Труби полiетиленовi для подачi холодної 
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй 
дiаметр 50х3 мм 
 

м 80,8 

24 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного 
залiзобетону у сухих грунтах 
 

10м3 0,294 

25 Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 
м3)(Ф53) 
 

шт 2 

26 Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) 
 

шт 4 

27 Плити покриття 1ПП15-2 залiзобетоннi 
серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 
27 м3)(Ф53) 
 

шт 2 

28 Кiльця опорнi КО6  (об'єм бетону - 0,02 м3) 
 

шт 2 

29 Скоби ходовi 
 

шт 12 
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30 Люк чавунний для колодязiв важкий 
 

шт 2 

31 Улаштування внутрішніх стяжок 
цементних товщиною 20 мм 
 

100м2 0,0354 

32 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150 
 

м3 0,072216 

33 Грунтування зовнішних бетонних i 
обштукатурених поверхонь бiтумною 
грунтовкою, перший шар 
 

100м2 0,2402 

34 Гiдроiзоляцiя зовнішня стiн, фундаментiв 
бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по 
вирiвненiй поверхнi бутового мурування, 
цеглi, бетону 

 

100м2 0,2402 

35 Установлення чавунних засувок або 
клапанiв зворотних дiаметром 50 мм 
 

шт 4 

36 Засувка фланцева  чавунна  HAWLE  4000 
E2  діам. 50 мм  
 

шт 4 

37 Установлення лiчильникiв [водомiрiв] 
дiаметром до 40 мм 
 

шт 1 

38 Лiчильники холодної води  діам. 40 мм 
 

шт 1 

39 Пробивання отворiв в залiзобетонних 
колодязях 
 

шт 4 

40 Врiзування в iснуючi мережi з чавунних 
труб чавунних трiйникiв дiаметром 50 мм 
 

шт 1 

 
Відновлення  асфальтобетонного покриття 
мереж водопроводу. S = 128 + 28 = 156 м2. 

  

41 Улаштування пiдстилаючого i 
вирiвнювального шару основи з пiску 
товщиною 20 см 
 

100м3 0,312 

42 Улаштування одношарової основи 
товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 
мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з 
границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа 
[1000 кг/см2] 
 

1000м2 0,156 

43 На кожний 1 см змiни товщини шару до 
норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати до 
товщ.3 см 
 

1000м2 0,156 

44 Улаштування покриття товщиною 4 см 
iз гарячих асфальтобетонних щiльних 
дрiбнозернистих сумiшей типу А, 
щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 
т/м3 
 

1000м2 0,156 

45 При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз 
гарячих асфальтобетонних щiльних 
дрiбнозернистих сумiшей типу А зi 
щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 
т/м3 до норми 27-53-1 додавати 
(добавити) до товщини шару 2 см 
 

1000м2 0,156 
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 ЗВОРОТНЄ ЗАСИПАННЯ   

 ======================   

7 Засипка траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з 
перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 
 

1000м3 0,03775 

8 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 
 

100м3 0,014 

9 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 
 

100м3 0,3775 

 

 

 

  

 
 

Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі    
м. Києва   

( ІІ черга  будівництва )." 

Земляні роботи. Технологічне приміщення 
 

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

 Тимчасовий відвал   

1 Розроблення грунту у вiдвал 
екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 /при площi котлована до 100 м2/ 
 

1000м3 0,03775 

2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 
вручну з викидом грунту в котлованах i 
траншеях, розроблених механiзованим 
способом 
 

100м3 0,014 

3 Розроблення лишків грунту з 
навантаженням на автомобiлi-самоскиди 
екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом 
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 /при 
площi котлована до 100 м2/ 
 

1000м3 0,03085 

4 Перевезення лишків грунту без 
навантаження 
 

т 53,9875 

5 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 
 

1000м3 0,03085 

6 Крiплення дошками стiнок котлованiв i 
траншей шириною понад 2 м, глибиною до 
3 м, у грунтах стiйких 
 

100м2 0,654 
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Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі    
м. Києва   

( ІІ черга  будівництва )." 
Будівельні конструкції. Технологічне приміщення. 

 

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

1 Улаштування камер 
 

100м3 0,0918 

2 Плити КП-3 (об'єм бетону - 0,81 м3) 
 

шт 4 

3 Стiновi панелi марки КС-2  (об'єм бетону - 0, 
47 м3) 
 

шт 4 

4 Стiновi панелi марки КС-4 (об'єм бетону - 0, 
58 м3) 
 

шт 4 

5 Кiльця опорнi КО6  (об'єм бетону - 0,02 м3) 
 

шт 2 

6 Плити опорнi ПД6 залiзобетоннi (об'єм 
бетону - 0,85 м3) 
 

шт 2 

7 Монтаж сходiв прямолiнiйних i 
криволiнiйних, пожежних з огорожею 
 

т 0,0755 

8 Драбина 
 

т 0,0755 

9 Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021 
 

100м2 0,026425 

10 Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 
 

100м2 0,026425 

11 Пробивання отворiв в залiзобетонних 
колодязях 

шт 4 
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12 Забивання отворiв у мiсцях проходу 
трубопроводу 

 

100шт 0,04 

 Гідроїзоляція внутрішніх поверхонь камери   
 --------------------------------------------------------------   
13 Грунтування бетонних i обштукатурених 

поверхонь перекриття бiтумною 
грунтовкою, перший шар 
 

100м2 0,5384 

14 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна 
обмазувальна бiтумна в 2 шари по 
вирiвненiй поверхнi бутового мурування, 
цеглi, бетону 
 

100м2 0,5384 

 Гідроїзоляція перекриття камери   
 --------------------------------------------------------------   
15 Грунтування бетонних i обштукатурених 

поверхонь перекриття бiтумною 
грунтовкою, перший шар 
 

100м2 0,1573 

16 Гiдроiзоляцiя перекриття і стiн на h-20 см, 
горизонтальна обклеювальна в 2 шари 
ізолом 
 

100м2 0,173 

17 Улаштування стяжок цементних 
товщиною 20 мм розчин М 100 
 

100м2 0,0952 

18 Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини 
цементних стяжок розчин М 100 
 

100м2 0,0952 

19 Армування стяжки дротяною сіткою 
 

100м2 0,0952 

20 Фiксатор пластмасовий одинарний  
 

шт 14,3775 

 Кількість: 0,0355 т х 405 шт    

 
Кількість: 9,52 м2 х 4,50 шт  
 

  

21 Сiтка сталева зварена із арматури 5Вр-1, 
вічками 100х100 мм 
 

т 0,035479136 

 
Маса сітки: 9,52 м2 х 1,1 х (арм.5Вр-1 на 1 
м2: 0,154 кг х 22 шт = 3,388 кг). 
 

  

22 Гiдроiзоляцiя стiн горловин камери, бiчна 
обмазувальна бiтумна в 2 шари по 
вирiвненiй поверхнi бутового мурування, 
цеглi, бетону 
 

100м2 0,032 

23 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм в камері 4 ПГ 
 

100м2 0,072 

24 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 100м2 0,072 
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бiтумною мастикою в один шар ( по днищу ) 
 

25 Додавати на кожний наступний шар 
гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною 
мастикою ( по днищу ) 
 

100м2 0,072 

26 Люк чавунний для колодязiв важкий 
 

шт 2 

 Дренажний приямок   
 ___________________   

27 Улаштування стiн i плоских днищ круглих 
споруд при товщинi стiн до 150 мм 
 

100м3 0,0023 

28 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача 10 мм 
i менше 
 

м3 0,2346 

29 Установлення металевих грат приямкiв 
 

т 0,009 

30 Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021 
 

100м2 0,003 

31 Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 
 

100м2 0,003 

32 Закладення бетоном в залiзобетонних 
плитах днища отворiв, площею до 0,2 м2 
 

м3 0,27 

33 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача 10 мм 
i менше 
 

м3 0,2808 

34 Установлення монтажних виробiв масою 
до 20 кг. ММ-1, ММ-2. 
 

т 0,042 

35 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв 
та випускiв арматури 
 

100кг 0,42 

36 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з бетону 
 

м3 0,22 

37 Монтаж сходiв прямолiнiйних i 
криволiнiйних, пожежних з огорожею 
 

т 0,095 

38 Сходи 
 

т 0,095 

39 Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021 
 

100м2 0,03325 

40 Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 
 

100м2 0,03325 
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Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

Вертикальне  планування  та  організація  рельєфу. 
 

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

    
    
    

1 2 3 4 

1 Планування площ механiзованим способом, 
група грунтiв 2, площа: 2874,2 х 0,80 (80 %) 
 

1000м2 2,29936 

2 Планування площ ручним способом, група 
грунтiв 3, площа: 2874,2 м2 х 0,20 (20 %) 
 

1000м2 0,57484 

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

Озеленення  території 
 

№ 
п/п 

Найменування робіт  
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

    
    
    

     

 
ПІДГОТОВЛЕННЯ ДІЛЯНКИ ПІД 
ОЗЕЛЕНЕННЯ 

  

 
================================== 
== 

  

1 Розбивання дiлянки, площа по ГП - 1438,8 
м2 
 

100м2 14,388 

2 Очищення дiлянки вiд смiття 
 

100м2 14,388 

 УЛАШТУВАННЯ ГАЗОНУ - 1088,7 м2   

 ===============================   

3 Пiдготовлення грунту механiзованим 
способом для влаштування партерного i 
звичайного газону з внесенням рослинної 
землi шаром 15 - 70 % загального площі: 
1088,7 м2 х 0,7 = 762,09 м2 
 

100м2 7,6209 

4 Пiдготовлення грунту вручну для 
влаштування партерного i звичайного 
газону з внесенням рослинної землi шаром 
15 см, влоща: 1088,7 м2 х 0,30 = 326,61 м2 
 

100м2 3,2661 

5 На кожнi 5 см змiни товщини шару 
рослинної землi додавати за нормами 47- 
25-3, 47-25-4 

100м2 10,887 
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6 Посiв газонiв партерних, маврiтанських та 

звичайних вручну 
 

100м2 10,887 

 УЛАШТУВАННЯ КВІТНИКІВ - 159,4 м2   

 ===============================   

7 Улаштування корита пiд квiтники глибиною 
40 см вручну 
 

100м2 1,594 

8 Пiдготовлення грунту пiд квiтники з 
внесенням рослинної землi шаром 20 см 
 

100м2 1,594 

9 На кожнi 5 см змiни товщини шару 
додавати згiдно норми 47-28-1 на товщ. 20 
мм 
 

100м2 1,594 

10 Садiння багаторiчних квiтникiв густотою 
насадження 1,6 тис.штук квiтiв на 100 м2 
без урахування вартості квітів 
 

100м2 1,594 

 ПОСАДКА ХВОЙНИХ ПОРІД ДЕРЕВ - 19 шт.   

 
================================== 
== 

  

11 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння дерев та кущiв iз квадратною 
грудкою землi розмiром 0,8х0,8х0,5 м у 
природному грунтi з добавленням 
рослинної землi до 100% 
 

10шт 1,9 

12 Садiння дерев та кущiв iз грудкою землi 
розмiром 0,8х0,8х0,5 м 
 

10шт 1,9 

13 Туя західна пірамідальна висотою 2 метри, 
з грудкою розмiром 0,8х0,8х0,5 м 
 

шт 19 

14 Кілки (пластини) з лiсоматерiалу хвойних 
порiд, IV сорт 
 

м3 0,0209 

 
Об'єм: (0,03 х 0,03 х 1,2 = 0,0011 м3) х 19 
шт. 

  

 
ПОСАДКА ЛИСТОПАДНИХ ПОРІД ДЕРЕВ - 
16 шт. 

  

 
================================== 
== 

  

15 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння дерев та кущiв iз квадратною 
грудкою землi розмiром 0,8х0,8х0,5 м у 
природному грунтi з добавленням 
рослинної землi до 100% 
 

10шт 1,6 

16 Садiння дерев та кущiв iз грудкою землi 
розмiром 0,8х0,8х0,5 м 
 

10шт 1,6 

17 Клен гостролистий висотою 2,5-3,0 м., з 
грудкою розмiром 0,8х0,8х0,5 м 
 

шт 8 

18 Липа дрібнолиста висотою 2,5-3,0 м., з 
грудкою розмiром 0,8х0,8х0,5 м 
 

шт 8 

19 Кілки (пластини) з лiсоматерiалу хвойних 
порiд, IV сорт 
 

м3 0,0176 

 Об'єм: (0,03 х 0,03 х 1,2 = 0,0011 м3) х 16   
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шт. 

 
ПОСАДКА ЛИСТОПАДНИХ ЧИГАРНИКІВ - 
154 шт. 

  

 
================================== 
== 

  

20 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння кущiв-саджанцiв у групи у 
природному грунтi з добавленням 
рослинної землi до 100% 
 

10шт 15,4 

21 Садiння кущiв-саджанцiв у групи в ями 
розмiром 0,7х0,5 м 
 

10шт 15,4 

22 Саджанцi троянд кущовi, привитi, всi групи 
[осiнь], сорт 1 флорибунда і чайно-гибридні 
 

шт 64 

23 Саджанцi чагарникiв спіреї вагути для 
спецiальних насаджень, 1 сорт 
 

шт 40 

24 Саджанцi чагарникiв форзицiї для 
спецiальних насаджень, 1 сорт 
 

шт 50 

 

ПЕРЕСАДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ХВОЙНИХ 
ЧИГАРНИКІВ ЯЛІВЦЯ КОЗАЧОГО НА 
ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА. -- 15 шт. 

  

 
================================== 
== 

  

25 Заготовлення дерев та кущiв iз грудкою 
землi розмiром 0,5х0,5х0,4 м, для 
тимчасового пересадження на період 
будівництвана 
 

10шт 1,5 

26 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння дерев та кущiв iз квадратною 
грудкою землi розмiром 0,5х0,5х0,4 м у 
природному грунтi з добавленням 
рослинної землi до 100% 
 

10шт 1,5 

27 Садiння існуючих дерев та кущiв iз грудкою 
землi розмiром 0,5х0,5х0,4 м 
 

10шт 1,5 

 

ПОСАДКА ІСНУЮЧИХ ХВОЙНИХ 
ЧИГАРНИКІВ ЯЛІВЦЯ КОЗАЧОГО, 
ПЕРЕСАДЖЕНИХ НА ПЕРІОД 
БУДІВНИЦТВА. - 15 шт. 

  

 
================================== 
== 

  

28 Заготовлення дерев та кущiв iз грудкою 
землi розмiром 0,5х0,5х0,4 м, тимчасово 
пересаджених на період будівництвана 
 

10шт 1,5 

29 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння дерев та кущiв iз квадратною 
грудкою землi розмiром 0,5х0,5х0,4 м у 
природному грунтi з добавленням 
рослинної землi до 100% 
 

10шт 1,5 

30 Садiння існуючих дерев та кущiв iз грудкою 
землi розмiром 0,5х0,5х0,4 м 
 

10шт 1,5 
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Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

Підпірні  стіни. 
№ 
п/п 

Найменування робіт  
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

    

 
РОЗРОБКА ГРУНТУ ГЛИБИНОЮ - 1.1м З 
ПЕРЕМІЩЕННЯМ У ТИМЧАСОВИЙ ВІДВАЛ 

  

 ______________________________________   

1 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 
група грунтiв 2 
 

100м3 1,821 

2 Перевезення грунту до 1 км 
 

т 318,675 

3 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 
 

1000м3 0,1821 

 ЗВОРОТНЄ ЗАСИПАННЯ   

 __________________________   

4 Перевезення грунту до 1 км 
 

т 144,9 

5 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 2 
 

100м3 0,828 

6 Улаштування основи пiд фундаменти 
щебеневої 
 

м3 16,6 

7 Улаштування основи пiд фундаменти 
пiщаної 
 

м3 16,6 

8 Улаштування залiзобетонних пiдпiрних 
стiн i стiн пiдвалiв висотою до 3 м, 
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 
(М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 
мм 
 

100м3 2,25 

9 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, дiаметр 10 мм 
 

т 1,596179 

 Маса арм. Ф10 А240С: 2587 м х 0,000617 т   

10 Надбавки до цiн заготовок за складання та 
зварювання каркасiв та сiток просторових 
дiаметром 10 мм 
 

т 1,596179 

11 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, дiаметр 12 мм 
 

т 3,3078 

 Маса арм. Ф12 А240С: 3725 м х 0,000888 т   

12 Надбавки до цiн заготовок за складання та 
зварювання каркасiв та сiток просторових 
дiаметром 12 мм 
 

т 3,3078 

 ПЛИТИ ГРАНІТНІ НАКРИВНІ   

 _________________________________   

13 Установлення накривних елементів 
парапету з гранітних полірованих плит 
товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 

100 м2 1,25 
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до 4 
 

14 Плити накривнi iз гранiту, фактура лицьової 
поверхнi шлiфована, довжина 50-150 см, 
ширина 20-50 см, товщина 3 см 
 

м2 126,25 

 
ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ФАСАДНИМИ 
ПЛИТКАМИ 

  

 ______________________________________   

15 Облицювання плоских та криволінійних 
поверхонь радіусом понад 25 м по сітці 
плитами "під рване каміння" розміром 
130х260 мм при площі облицювання понад 
5 м2 в одному місці 
 

100 м2 1,536 

16 Плитки керамiчнi фасаднi рядовi 
глазурованi рельєфнi багатокольоровi, 
товщина 9 мм 
 

м2 155,136 

17 
 

18 

Дюбелі монтажні 
 
Полiпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін вручну 
з боку газонів                                                                     

шт. 
 
 
 

100м2 

2930,688 
 
 
 

1,25 
 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

Малі  архітектурні  форми. 
№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

     

1 Установлення малих архітектурних форм 
 

100шт 0,77 

2 Урна для сміття "Дельта-2" на 2-х опорах, 
стаціонарна, корзина із перфорованого 
металу, покрита порошковою фарбою, 
стійки - 2  труби  
 

шт 28 

3 Лава паркова на металевих фігурних 
ніжках, сидіння та спинка із дерев'яних 
брусків, пофарбована 
 

шт 29 

4 Лавка паркова на металевих фігурних 
ніжках, сидіння із дерев'яних брусків, 
пофарбована 
 

шт 20 

 

Улаштування раніше демонтованих 
елементів благоустрою (гойдалок, дитячих 
і спортивних тренажерів, пісочниці)  

  

 ==================================   

5 Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без 
крiплень, без укосiв,  

100м3 0,0422 

 

Об'єм : ( 0,5 х 1,03 х 0,63 ) х 13 штук = 4,22 
м3 
 

  

6 Перевезення ґрунту  т 7,385 
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7 Улаштування бетонних фундаментів 

загального призначення під гойдалки і тренажери                
100м3 0,039 

    

8 Установлення малих архітектурних 
форм, раніше демонтованих ( гойдалки і 
тренажери) 
 

100шт 0,13 

9 Дрібний ремонт металевих гойдалок і 
тренажерів - 13 штук. 
 

м2 6,5 

10 Очищення металевих конструкцiй вiд 
корозiї металевими щiтками 
 

м2 36,4 

11 Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021 
 

100м2 0,364 

12 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари 
 

100м2 0,364 

13 Пісочниця дитяча 150 см "Стандарт" (ДМ- 
72). По кутах установлені 4 сидушки. 
Висота 25 см, розмір по периметру 150 х 
150 см,  пофарбована. 
 

шт 1 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

Влаштування  тротуаірів, доріжок  та  майданчиків. 
 

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

1 2 3 4 

 
ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНИХ ТРОТУАРІВ 
ІЗ ПЛИТОК ФЕМ - 1465,2 м2 

  

1 Улаштування основи пiд тротуари із 
гранітного щебню фр. 20-40 мм 
товщиною 12 см 
 

100м2 14,652 

2 Улаштування пiдстилаючого i 
вирiвнювального шару основи з пiщано- 
цементної сумiшi, товщиною 70 мм 
 

100м3 0,87542 

3 Сумiш пiскоцементна 
 

м3 106, 
80124 

 Об'єм суміші: 1250,6 м2 х 0,07 х 1,22   

4 Улаштування покриттiв з 
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв 
мощення [ФЭМ] "Старе місто" товщ. 60 
мм 
 

100м2 12,506 

5 Плити бетонні тротуарні фігурні кольорові, 
товщина 60 - 80 мм, бетон В30 [М400] 
[МРЗ200] (Завод "ЗБК ім. С. Ковальскої") 
 

м2 1263,106 

 Відпускна вартість: 164,4 грн. : 1,2 (ПДВ)   

 
ВЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ ПІЩАНО- 
ГРАВІЙНОГО - 281,2 м2 

  

6 Ущiльнення грунту щебенем 
 

100м2 2,812 
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7 Улаштування основи пiд тротуари з 
вапнякового щебеню товщиною 12 см 

 

100м2 2,812 

8 Щебiнь вапняковий фракцiонований дуже 
м'яких карбонатних порiд, фракцiя 20-40 мм 
 

т 68,50032 

 Кількість: 281,2 м2 х 0,174 м3 х 1,4 т   

9 Улаштування основи i покриття з пiщано- 
гравiйної сумiшi товщиною шару 8 см, 
оброблених змiшуванням на мiсцi 
автогрейдерами iз застосуванням бiтуму i 
нових матерiалiв 
 

1000м2 0,28121 

10 Виключати на кожний 1 см змiни товщини 
шару основи i покриття з пiщано-гравiйної 
сумiшi, обробленої змiшуванням на мiсцi 
автогрейдерами iз застосуванням бiтуму i 
нових матерiалiв на товщ. 4 см 
 

1000м2 -0,2812 

 ВЛАШТУВАННЯ БОРТОВИХ КАМЕНІВ   

 
================================== 
== 

  

11 Установлення бортових каменiв бетонних 
при iнших видах покриттiв 
 

100м 2,18 

12 Каменi бетоннi бортовi, БР 50.20.8 
 

шт 436 

13 Установлення бортових каменiв бетонних 
при iнших видах покриттiв 
 

100м 4,92 

14 Каменi бетоннi бортовi, БР 100.20.8 
 

шт 492 

 ВЛАШТУВАННЯ СХОДІВ   

 ========================   

15 Установлення бортових каменiв бетонних 
при iнших видах покриттiв 
 

100м 0,099 

16 Каменi бетоннi бортовi, БР 100.20.8 
 

шт 9 
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Орієнтовний перелік складу та обсягів робіт, матеріалів по об’єкту: 
"Реконструкція  скверу з  влаштуванням  фонтана  на  площі  

"Червона Пресня " у  Подільському  районі  м. Києва   
( ІІ черга  будівництва )." 

Зовнішнє  освітлення. 
№ 
п/п 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

1 2 3 4 
 Роздiл 1. Будiвельнi роботи  

 

 
 

1 Розробка грунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без 
крiплень з укосами,група грунтiв 2 
 

100м3 0,98 

2 Улаштування трубопроводiв iз 
полiетиленових труб, до 2-х каналiв 
 

км 0,28 

3 Перевезення грунту до 30 км 
 

т 4,375 

4 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 2 
 

100м3 0,955 

5 Установлення опор з металевих трубвагою до 0,1 т опора 32 

6 Установлення свiтильникiв з 
люмiнесцентними або ртутними лампами 
 

шт 56 

 Роздiл 2. Монтажнi роботи  
 

 
 

7 Улаштування постелi при одному кабелi утраншеї 100 м 2,8 

8 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг 
 

100 м 2,8 

9 Покривання цеглою одного кабеля, 
прокладеного у траншеї 
 

100 м 2,8 

10 Провiд, що прокладається в опорі 
 

100 м 0,96 

 Роздiл 3. матеріали не враховані  
цінником.  

 

 

 

11 Труба  гофрована  двостінна   дiам. 63/ 52мм м 280 

12 Кабель  АВВГ перерiзом 4 х 16мм2 
 

1000м 0,28 

13 Опори  NEBO   H= 2,5 м 
 

шт 32 

14 Свiтильник  RUT  Classic 
 

шт 56 

15 Оголовник BISSO SYSTEM 3 L 
 

шт 12 

16 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетонуВ15 [М200], 
крупнiсть заповнювача більше 40 мм 
 

м3 9,6 

17 Пiсок природний, рядовий 
 

м3 8,4 

18 Цегла керамiчна одинарна повнотiла, 
розмiри 250х120х65 мм, марка М75 
 

1000шт 2,24 

19 Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною 
iзоляцiєю з мiдною жилою, марка ПВ1, 
перерiз 2,5 мм2 
 

1000м 0,096 



 

58 

 

 

 
  



 

59 

 

 



 

60 

 

 



 

61 

 

 



 

62 

 

 



 

63 

 

 



 

64 

 

 



 

65 

 

 
  



 

66 

 

 



 

67 

 

 



 

68 

 

 



 

69 

 

 



 

70 

 

 



 

71 

 

 



 

72 

 

 
  



 

73 

 

 



 

74 

 

 



 

75 

 

 
  



 

76 

 

 



 

77 

 

 
  



 

78 

 

 



 

79 

 

 



 

80 

 

 



 

81 

 

 



 

82 

 

 



 

83 

 

 



 

84 

 

 



 

85 

 

 



 

86 

 

 



 

87 

 

 



 

88 

 

 



 

89 

 

 

 
  



 

90 

 

 



 

91 

 

 



 

92 

 

 
  



 

93 

 

 



 

94 

 

 



 

95 

 

 
  



 

96 

 

 
  



 

97 

 

 


