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з/п

Найменування і а місцезнаходження об’екта

1Ісобхідним
обсяі коні і їв

Необхіднії її- виконання об'і мш і .і нидів робіт

КЕКВ

Примітка

3132

доповнено, через
неможливість виконати
роботи управлінням
капітального будівництва в
Івано-Франківській області

3132

доповнено, через
неможливість виконати
роботи управлінням
капітального будівництва в
Івано-Франківській області

3132

КЕКВ 2240 змінено па 3132

3132

КЕКВ 2240 змінено на 3132

2240

КЕКВ 2610 імінено па 2240

ВСЬОГО U ОБЛАСТЬ
Управління капітального будівництва в ІваноФ ранківській обласі і
Д П ”Д ороі н П рикарпаття”
Всього по РД А . MRK та ОТІ
Верховинська РДА
Зсуви

1

Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі с.
Черемошна - прис Потік Яблуницької сільської ради
(кагшальний ремонт)

2

Ліквідація зсуву па комунальній автомобільній дорозі прис.
Карабки с Голови Голівської сільської ради (канпальний
ремонт)

110,000

Розробка фунту бульдозерами потужністю 79 кН і мри перемнцсніп до 10 м. ірупа фунту 3. Розробка фунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 m3 з нашійшжсішлм на аіиомобш-самоскиди, група грунту 3. Перевезення грунту до 3 км, без
іавашажснпя. Розроблення поздовжніх водовідвідних і паї ірннх канав, трупа грунтів 3.

63,000

Розробка фунту бульдозерами потужністю 79 кНі мри ііерсміїтчмп до 10 м. група ірунту 3 Розробка фунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 m3 з навашажешіям на анюмобілі-самоскнди ірупа фунту 3 Перевезення грунту до 3 км, без
шнапіаження Розроблення поздовжніх водовідвідних і паї іриич капав, ірума іруимв 3.

Яремчанськя М Р
О б'єкти соціальної сфери

135

Відновлення покрівлі будинку культури в с Татарів
Капітальний ремонг

349,910

Розбирання покрипш покрівлі з хвилястих азбестоиемечппих лнспв 470 m 2 Роїбирання лат [решетувания] з брусків з прозорами470 m2
Улаштування прокладної пароізоляції в один шар 470м2 11ліпка парої шляїийпа 5 17,м2 Улаштування покрівель шатрових із металочерепиді
"М ошерен” 470м2 Меіалочерепнця 26,4 м н Копькона планка довжиною 2 м-52 м п Іорцева планка 94 м п. Шурупи самонарізні ЯА4,9х27
3649 ші

А втом обільні дороги

142

Відновлення дорожнього покриття комунальної дороги по
вул 1 Франка у смт. Ворохіа Яремчанської міської ради ІваноФранківської області, зруйнованої стихією 21-23 червня
2020р Капітальний ремонт.

1000,000

1Іроіяжшсіь дороги 3340 м Очистка водовідвідних канав 500 м вирівнювання дорожньої о полотна щебеневою сумішшю 180
Відновлення водовідвідних азбестобетонних труб діамефом 500 мм 35 м Улаштування водовідвідних лотків 450 м Робота екскаватора та
грейдера

Більш івиівська ОТГ
О б'єкти Ж КІ

Відновлення системи зливової каналізації в смт. Більшівти
162 Більшівцівської селищної ради об'єднаної територіальної
громади (поточний ремонт)
Управління капітального будів н и ц іва в ІваноФ ранківській області
В одогосподаїх'ькі об'єкти
Брош нів-О садська О ТІ

199,598

Прочищення каналізаційних оглядових колодязів ЗО шт з відкачуванням мулу. Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром
до 800 мм каналопромивною машиною 120 мп

2

№

Найменування та місцезнаходження об’єкта

з/п

Необхідний
обсяг коштів

Відновлення пошкодженого берегоукріплення правою та
лівого берега в районі мостового переходу по вул Залізнична
через р С’івка в с. Креховичі Капітальний ремонт

57

4833,334

І Іеобхідпість виконання об’ємів та видів робі і
Розробка ґрунту в траншеях та котлованах скскаиаіорамн місткістю ковша 0,4 m3 у відвал, група ґрунту 2 (24 m3 ). Улаштування гравійної
підготовки під споруди (14,4 m3) Роторне буріння свердловин зі зворотною промивкою установками з дизельним двигуном із застосуванням
відцепгрового і вакуумного насосів глибиною буріння до 50 м у грушах групи 2 (40 м) Улаштування бичків, стояиів, шитових підпорних та
інших стінок з монодії пою бетону на зрошувальних іа осушувальних сис гемах (46 m3). Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної
поверхні іарячнм (шумом у два шари (160 m 2 ) 1Іриіоіутиш я лини о асфальгу (ОД 36 і ) Приготування розрідженого бітуму РБ-1 (0,032 т).
Розробка ірупту в ірашиеях іа коїловапах ексклізишрамн ми і кіс по ковша 0,4 m3 у відвал, група фунту 2 (80 m3). Ущільнення фунту
пневматичними ірамбівками, ірупа ірупгу 1-2 (40 m3) Роїробка іруїпу в ірашиеях іа коїловапах екскаваторами місткістю ковша 0,4 m3 з
навантаженням на авіомобии-самоскиди, і руна і рушу 1 ( 1?0 м 3) 1Ігрове ієни я і рх ш у до 1 км (2 10 і ) 'Засипання пазух об’ємом до 200 m3 із
ірун і ш незв'язних (80 m3) Улашіуваиня і рпшіїпої іпдіоіовки під сиорхдн ( 1,8 m3) Улаипуваиия кам’яного накиду або призми на
у косах( відновлення камямоіо мої неї шя) ( 1.92 м 3) Укріплення ечн ті в скелі, мою породою або каменем при уклоні схилу 1 3 і пологіше.

КЕКВ

Примітка

3210

Необхідний обсяг коштів
3017.100 змінено на 4833,334

3210

вилучено, через неможливість
виконати робо і и УКБ в ІваноФранківській області (даний
вид робіт у положенні по УКБ
не передбачено)

3210

вилучено, череї неможливість
виконати роботи УКБ в ІваноФранківській області (даний
вид робіт у положенні по УКБ
не передбачено)

2610

вилучено, так як роботи
виконано за рахунок власних
коштів Брошнів-Осадськоі
ОТГ

Зсуви
Верховинська РДА

1

2

Ліквідація зсуву на комунальній авюмобільшй лоро я с
Черемош на - прис Потік Яблуншіької сільської ради
(капітальний р ем о ш )

Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній доро зі прис
Карабки с. Голови Г’олівської сільської ради (кагіііальний
ремонт)

1 10,000

63,000

Розробка іруїггу бульдозерами іюіужмн по 76 кНі при перем нпенні а о 10 м. ірупа і)іушу 3 Розробка ірунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місі кіс по ковша 0,5 ч 1 з маїз.-шіажснмям на авіомобілі-самоскиди, і руна трушу 3 | Іеревезсння грунту до 3 км, без
завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і памрмих капав, ірума іруипв 3

Розробка фунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група фунту 3. Розробка фунту в траншеях та котлованах
скскавагорами місткістю ковша 0,5 м.З з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 Перевезення фунту до 3 км, без
завантаження Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав, група фунтів 3

ДП иДо)Юш Прикарпаття"
Д ороги (загального користування місцевої о значення )

37

Відновлення в ідкосу насипу земляного полотна
автомобільної дороги С091106 (а/д Стрий-Мамалига)-станція
Рожнятів (від буд N° 24) в с Креховичі Брошнів-Осадської
селищної ради ОТГ, (окремими ділянками), (поточний
ремонт)

Начальник управління
з питань цивільного захисту
Івано-Франківської облдержадміністрації

Розроблення іруїму з ішиаміаженням на авіомоГилі-самоекиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом
місткістю 1 [1-1,2] m 3, іруна фунтів 2 (розчищення русла річки)
1816,234

