
Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 1  4_ДЦ_ВОБ

№

п/п

Одиниця

виміру

1 3

1   м3

2   т

3   м3

4   м2

5   м3

6   м3

7   м3

8   м3

9   м2

10   м

11   ям

12   м2

13   шт

14   шт

15   шт

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Монтаж на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 0,1 т

Стенд баскетбольний FIBA (180х105), щит фанера

вологостійка УТ410

2

Монтаж устаткування на вiдкритiй площадцi, маса

устаткування 0,05 т Волейбольно-тенісні стійки з

пристроєм для натягування сітки УТ 413

2

Улаштування парканiв iз готових глухих щитiв висотою

до 2 м з установленням стовпiв

258

Монтаж устаткування на вiдкритiй площадцi, маса

устаткування 0,5 т Ворота міні-футбольні, металеві,

розбірні УТ600

2

Установлення природних бортових каменів на бетонну

основу

86

Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв

глибиною 0,7 м

50

Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група

ґрунту 1-2

60

Улаштування штучного покриття 420

Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група

ґрунту 3-4

90

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи з пiску

60

Ущiльнення грунту основи 420

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи iз щебеню шлакового

90

Перевезення грунту до 10 км 140

Робота на вiдвалi, група ґрунту 1 100

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами мiсткiстю ковша 0,5 м3 з навантаженням

на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2

100

2 4 5

Локальний кошторис 3-1-1 на Поточний ремонт з

облаштуванням універсального майданчика зі штучною

травою і огорожею у Комунальному закладі освіти 

«Навчально-виховний комплекс №125«загальноосвітній

навчальний заклад — дошкільний навчальний

заклад»Дніпровської міської ради

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт з облаштуванням універсального майданчика зі штучною травою і огорожею у

Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс №125«загальноосвітній навчальний заклад —

дошкільний навчальний заклад»Дніпровської міської ради

Найменування робіт та витрат
  Кількість Примітка
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