
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на спецтехніку для зимового утримання доріг від 09.12.20 р. 

Очищення доріг та вулиць; 
Розсипання піщано-соляної суміші (без вартості суміші) 

Найменування К-ть од. Ціна з ПДВ Види робіт Од. роботи 

МАЗ 6501 з обладнанням МДКЗ, об'єм 
бункера 9 м3. Навісне обладнання: відвал 
поворотний 

1 850 

очищення доріг, 
вулиць від снігу; 

розсипання 
піщано-сольової 

суміші 

година 

МАЗ 5340 С2 з обладнанням МДКЗ, об'єм 
бункера 6 м3. Навісне обладнання: відвал 
поворотний 

1 850 

очищення доріг, 
вулиць від снігу; 

розсипання 
піщано-сольової 

суміші 

година 

МАЗ 5551А2 з обладнанням МДКЗ, об'єм 
бункера 6 м3. Навісне обладнання: відвал 
поворотний 

1 850 

очищення доріг, 
вулиць від снігу; 

розсипання 
піщано-сольової 

суміші 

година 

МАЗ 6501 С5 з обладнанням Kupper Weisser 
IMSSL, об'єм бункера 9 м3. Навісне 
обладнання: відвал поворотний 

1 850 

очищення доріг, 
вулиць від снігу; 

розсипання 
піщано-сольової 

суміші 

година 

Трактор Білорус 320, ширина промітання 1,5 
м. Навісне обладнання: відвал поворотний 
для чистки снігу 

1  600 
Чищення, прибирання 

щіткою година 

Очищення доріг та вулиць важкою технікою 

Найменування К-ть од. Ціна з ПДВ Види робіт Од. роботи 

Автогрейдер SEM (11,1х2,74х3,36м); ширина 
грейдерного відвалу – 3,97м) 

1 
1250 

Розчистка доріг від 
снігу та снігових 

заметів 
година 

65 подача/прибирання км 

Автогрейдер Changlin PY165C, 15т 
(8,63х2,6х3,37м; розміри грейдерного 
відвалу: 3,66х0,62м) 

1 
1150 

Розчистка доріг від 
снігу та снігових 

заметів 
година 

65 подача/прибирання км 



Послуги з навантаження 

Найменування К-ть од. Ціна з ПДВ Види робіт Од. роботи 

Фронтальний навантажувач PetroNick 936, 
Т-156. Ківш 2м3, висота вигрузки 3м 

2 
600 Навантаження снігу година 

45 подача/прибирання км 

Фронтальний навантажувач PetroNick 956. 
Ківш 3м3, висота вигрузки 3,35м 

1 
750 Навантаження снігу година 

45 подача/прибирання км 

Екскаватор-навантажувач JCB 3CX 
Sitemaster,  JCB 4CX (комплектація: ківш 
навантажувача: ширина 2235мм 1м3, ківш 
екскаватора: ширина 600 мм., 300мм, 
400мм, 800мм) 

 

 

5 

 

650 Навантаження снігу година 

550 
подача/прибирання по 

місту рейс 

Мінінавантажувач JCB 270 (3,9т)  1 
600 

Навантаження снігу на 
тротуарах та інших 
місцях де потрібна 

велика маневреність 

година 

20 подача/прибирання км 

Послуги з перевезення 

Найменування К-ть од. Ціна з ПДВ Види робіт Од. роботи 

Самоскид FOTON, 25т.  1 

1440 перевезення снігу по 
м.Суми рейс 

36 перевезення снігу за 
місто 

км 

850 робота самоскида година 

Самоскид DAF, 35т  2 

2400 перевезення снігу по 
м.Суми рейс 

56 
перевезення снігу за 

місто км 

1400 робота самоскида година 

Самоскид ЗІЛ, 6т габарити кузова, м: 
3,35х2,24х0,77 

1 

750 перевезення снігу по 
м.Суми рейс 

20 
перевезення снігу за 

місто км 

400 робота самоскида година 

Піщано-соляна суміш 

Норми витрат піщано-соляної суміші на 1000 м2 покриття при плавленні та видаленні пухкого снігу 

Назва матеріалу 
Витрати м3 за 

температури повітря від 
00 до -50. 

Витрати м3 за 
температури повітря від 

-60 до -100. 

Витрати м3 за 
температури повітря від 

-110 до -150. 
Ціна, грн./м3 з ПДВ 

Піщано-сольова суміш 5% 0,17 0,34 0,50 552 

Піщано-сольова суміш 20% 0,04 0,09 0,13 780 

Піщано-сольова суміш 50% 0,02 0,04 0,05 1488 

Норми витрат піщано-соляної суміші на 1000 м2 покриття при плавленні сніжно-льодових утворень 
(накату) 

Назва матеріалу 
Витрати м3 за 

температури повітря від 
00 до -50. 

Витрати м3 за 
температури повітря від 

-60 до -100. 

Витрати м3 за 
температури повітря від 

-110 до -150. 
Ціна, грн./м3 з ПДВ 

Піщано-сольова суміш 5% 0,25 0,50 0,84 552 

Піщано-сольова суміш 20% 0,07 0,13 0,22 780 

Піщано-сольова суміш 50% 0,03 0,05 0,09 1488 



 

Норми витрат піщано-соляної суміші на 1000 м2 покриття при плавленні та видаленні льодових 
утворень 

Назва матеріалу 
Витрати м3 за 

температури повітря від 
00 до -50. 

Витрати м3 за 
температури повітря від 

-60 до -100. 

Витрати м3 за 
температури повітря від 

-110 до -150. 
Ціна, грн./м3 з ПДВ 

Піщано-сольова суміш 5% 0,34 0,67 1,18 552 

Піщано-сольова суміш 20% 0,09 0,18 0,31 780 

Піщано-сольова суміш 50% 0,04 0,07 0,13 1488 


