
ПРАЙС-ЛИСТ 

на спецтехніку 

від 16.06.2020 р. 
 

Найменування 
К-ть  
од. 

Ціна з 
ПДВ 

Види робіт 
Од. 

роботи 

Екскаватор-навантажувач JCB 3CX 

Sitemaster,  JCB 4CX (комплектація: ківш 

навантажувача: ширина 2235мм 1м3, ківш 

екскаватора: ширина 600 мм., 300мм, 

400мм, 800мм)                                                                         

Ківш екскаватора планувальний: 1500 мм 

глибина копання 4,75 м;  

навісне обладнання гідромолот; фреза 

шириною 400 мм, вила 

5 

600 
Риття котлованів, траншей, розробки 

виямок і насипів, розрівнювання і 
переміщення ґрунту 

година 

800 

(робота гідромолота) руйнування 
бетонних, асфальтових покриттів, 

залізобетонних фундаментів;  
(робота фрези)  фрезерування асфальту 

до 115 мм, вила 

година 

500 подача / прибирання по м.Суми ** 

Екскаватор гусеничний JCB JS205LC, 

21,5т                                                         

(2,99х3,13х9,6 м; ківш екскаватора:  1м3) 

1 
950 

Риття котлованів, траншей, розробки 
виямок і насипів, розрівнювання і 

переміщення ґрунту 
година 

50 подача / прибирання км 

Екскаватор колісний JCB 110W Hydradig                                                          

(7,75х2,44х2,99м; глибина копання:4,41м; 

макс. виліт стріли: 8,02м) ківш 

екскаватора:  1м3 

1 
750 

Риття котлованів, траншей, розробки 
виямок і насипів, розрівнювання і 

переміщення ґрунту 
година 

500 подача / прибирання по м.Суми ** 

Асфальтоукладач Vogele Super 1400,  10,7т   

(5,73х2х2,46 м; плита AB 375 TV від 2,00м 

до 3,75м,розширювачі 2x 0,25м до 4,25м) 

1 10000 
укладання шарів асфальтобетонного 

покриття; понад зміни(8год) 1250 
грн/год 

Зміна 
 (8 год) 

Асфальтоукладач CАТERPILLAR AP655F,  

19т   (6,72х2,8х3,04 м; ширина укладки 

3,00-10,00м) 

1 15000 
укладання шарів асфальтобетонного 

покриття; понад зміни(8год) 1875 
грн/год 

Зміна 
 (8 год) 

Віброкаток тандемний JCB VMT260-120, 3 

тони, ширина ущільнюваної смуги 1,2м 
1 

500 
укладання дорожнього полотна, 
прокладання доріжок і асфальту 

година 

2000 подача / прибирання по м.Суми ** 

14,50 
подача/прибирання. (Плюс 

навантаження, кріплення – 300 грн) 
км 

Каток ДУ-47 , 8 т,                                                                    

ширина ущільнюваної смуги 1,4м 
1 500 

укладання дорожнього полотна, 
прокладання доріжок і асфальту 

година 

Віброкаток тандемний JCB VMT 860 , 9 т,                                                                    

(ширина ущільнюваної смуги 1,68м);               
3 900 

укладання дорожнього полотна, 
прокладання доріжок і асфальту 

година 



коток Bomag BW174AD, 11т (1,7м);                                              

коток АМКАДОР 6641,  9,6т (1,8м) 

Автогрейдер ДЗ-143, 9т                                               

(8,95х2,5х3,51м; розміри грейдерного 

відвалу: 3,74х0,62м) 

1 950 

Зведення насипів; Профілювання 
земляного полотна й узбіч доріг, 

створення дорожнього корита. Розчистка 
доріг від снігу та снігових заметів; 

година 

Автогрейдер Changlin PY165C, 15т           

(8,63х2,6х3,37м; розміри грейдерного 

відвалу: 3,66х0,62м) 

1 1050 

Зведення насипів; Профілювання 
земляного полотна й узбіч доріг, 

створення дорожнього корита. Розчистка 
доріг від снігу та снігових заметів; 

година 

Фронтальний навантажувач PetroNick 936, 

Т-156 ківш 2м3, висота вигрузки 3м 
2 600 Навантаження сипучих матеріалів година 

Фронтальний навантажувач PetroNick956               

ківш 3м3, висота вигрузки 3,35м 
1 750 Навантаження сипучих матеріалів година 

Мінінавантажувач JCB 270 (3,9т) 

 

Навісне обладнання: ківш, вила, фреза 

1 

600 
навантаження/розвантаження 

будматеріалів та сипучих матеріалів  
година 

900 
фрезерування (видалення) верхнього 

шару дорожнього покриття 
година 

2000 подача/прибирання по м.Суми ** 

14,50 
подача/прибирання. (Плюс 

навантаження, кріплення – 300 грн) 
км 

Фреза дорожня Wirtgen W1000F 17,8т                

ширина фрезерування 1000мм, глибина 

фрезерування 0-320мм 

1 30 
фрезерування (видалення) верхнього 

шару дорожнього покриття. 
Мінімальне замовлення 300м2 до 50 мм 

м2 

Самоскиди МАЗ, КАМАЗ  10т,   розміри 

кузова,м: МАЗ 3,8х2,3х0,95;    КАМАЗ чер. 

4,1х2,3х1,3     КАМАЗ ор. 3,57х2,3х1,05        

МАЗ з Маніпулятором 3,8х2,3х0,95; макс. 

виліт стріли ман-ра 2,37м; 1,5т 

4 

900 перевезення вантажів по м.Суми Рейс 

25 перевезення вантажів км 

450 робота самоскида година 

250 робота маніпулятора година 

Самоскид FOTON, 25т, розміри кузова, м: 

5,6х2,3х1,37 
1 

1440 перевезення вантажів по м.Суми Рейс 

36 перевезення вантажів км 

3,20 перевезення вантажів ткм 

720 робота самоскида година 

Самоскид МАЗ, 20т ,                                                                     

розміри кузова, м: 4,44х2,3х1,53 
3 

1440 перевезення вантажів по м.Суми Рейс 

36 перевезення вантажів км 

3,20 перевезення вантажів ткм 

720 робота самоскида година 

Самоскид DAF, 35т 2 

56 перевезення вантажів км 

2200 перевезення вантажів по м.Суми Рейс 

3,20 перевезення вантажів ткм 

https://vue.gov.ua/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://vue.gov.ua/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F


800 робота самоскида година 

Автобетонозмішувач КАМАЗ, КРАЗ (об'єм 

5м3) МАЗ (об'єм 9м3) 
3 

36 перевезення вантажів, 9м3 км 

25 перевезення вантажів, 5м3 км 

150 
перевезення вантажів по м.Суми; 

 за умови повного автобетонозмішувача 
м3 

450 Простій автобетонозмішувача година 

Самоскид ЗІЛ, 6т                                                                     

габарити кузова, м: 3,35х2,24х0,77 
1 

750 перевезення вантажів по м.Суми Рейс 

25 перевезення вантажів км 

400 робота самоскида година 

Трал 25т (4х2,50м; 9х2,5м) 1 50 перевезення вантажів км 

Трал 40т (11,9х2,55м). Висота 

завантаження - 0,875м 
1 50 

перевезення великогабаритної 
техніки/вантажів 

км 

Дизмолот 1 150 забивання свай метр 

ГАЗель  1,5т                                                           

габарити кузова, м: 3х1,8х1,5 
1 

250 перевезення вантажів година 

8 перевезення вантажів км 

Автокран КС 3575А КамАЗ-55102 Пе 10 

тон    виліт стріли 15 м 
1 

500 навантаження/розвантаження година 

30 подача / прибирання км 

Краз тягач з напівприцепом платформа 12 

тон 
1 

1200 перевезення вантажів по м.Суми рейс 

30 перевезення вантажів км 

500 Простій тягачу година 

Цементовоз причіпний 10 тон 1 

1200 перевезення вантажів по м.Суми рейс 

30 перевезення вантажів км 

500 робота цементовозу година 

Цементовоз причіпний 20 тон 1 

1200 перевезення вантажів по м.Суми година 

30 перевезення вантажів км 

500 робота цементовозу година 

Трактор Білорус 320,                                                  

ширина промітання 1,5 м 
1 

600 Чищення, прибирання щіткою година 

20 подача / прибирання км 

Причіпний гудронатор БР-500                                

Ширина покриття при розпилюванні 

шиною 1,7 м 

2 
600 

Ґрунтування  покриття перед 
асфальтуванням території, заливка швів 

та тріщин 
година 

250 Простій гудронатору година 

Поливомийна машина ЗІЛ-130 (7,2м3) 1 
750 Знепилення, очищення від бруду 

автошляхів 

година 

25 км 

 Можливі інші умови розрахунків, згідно технічного завдання покупця. 

 

 

 

 

 

 


