
ДОДАТОК 3 

 

Технічне завдання 

Вимоги до об’єкта 

Об’єкт класу наслідків (відповідальності) (СС2) 

«Проведення регламентних робіт по підтримці проектних габаритів з`єднувального 

каналу Молочний лиман - Азовське море (капітальний ремонт)» 

 

№ 

з/п 

Обґрунту-

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 5 

  І-й етап   

1 Е1-119-7 Розробка грунту 2 групи плавучими землесосними 

снарядами продуктивністю 600 м3/год 

1000 м3 14,912 

2 Е1-124-3 Допомiжнi роботи при укладаннi грунту в профiльнi 

споруди, вiдвал з улаштуванням обвалування i в 

штабель без естакадним способом плавучими 

землесосними снарядами продуктивнiстю 600 м3/год 

1000 м3 14,912 

3 Е1-88-1 Планування укосiв виїмок i насипів екскаваторами 

одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 

вiдсипкою грунту в кавальєр, група грунтiв 1-2 

1000 м2 9,175 

4 Е1-17-2 Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 2 

1000 м3 10,576 

5 С311-1 Перевезення грунту до 1 км т 16921,6 

6 Е1-20-2 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 1000 м3 10,576 

  ІІ етап   

7 Е1-119-7 Розробка грунту 2 групи плавучими землесосними  

снарядами продуктивністю 600 м3/год 

1000 м3 7,456 

8 Е1-124-3 Допомiжнi роботи при укладаннi грунту в профiльнi 

споруди, вiдвал з улаштуванням обвалування i в 

штабель без естакадним способом плавучими 

землесосними снарядами продуктивнiстю 600 м3/год 

1000 м3 7,456 

  

 



1 2 3 4 5 

9 Е1-88-1 Планування укосiв виїмок i насипів екскаваторами 

одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 

вiдсипкою грунту в кавальєр, група грунтiв 1-2 

1000 м2 4,588 

10 Е1-17-2 Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 2 

1000 м3 5,288 

11 С311-1 Перевезення грунту до 1 км т 8460,8 

12 Е1-20-2 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 1000 м3 5,288 

  ІІІ етап     

13 Е1-119-7 Розробка грунту 2 групи плавучими 

землесосними  снарядами 

продуктивністю 600 м3/год 

1000 м3 14,912 

14 Е1-124-3 Допомiжнi роботи при укладаннi грунту в профiльнi 

споруди, вiдвал з улаштуванням обвалування i в 

штабель без естакадним способом плавучими 

землесосними снарядами продуктивнiстю 600 м3/год 

1000 м3 14,912 

15 Е1-88-1 Планування укосiв виїмок i насипів екскаваторами 

одноковшовими дизельними на гусеничному ходу , 

група грунтiв 1-2 

1000 м2 9,175 

16 Е1-17-2 Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 2 

1000 м3 10,576 

17 С311-1 Перевезення грунту до 1 км т 16921,6 

18 Е1-20-2 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 1000 м3 10,576 

 
 


