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Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

будівельних машин та механізмів 
МЕХАНІЗМИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ  

ІЗ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ МЕМБРАН  
 

Ресурсные сметные нормы эксплуатации 
строительных машин и механизмов 

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЕЛЬ ИЗ  
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ МЕМБРАН  

 
Resource estimate norms of building machines 

 and mechanisms exploitation 
MECHANISMS FOR ROOF ARRANGEMENT  

OF PVC MEMBRANES  
____________________________________________________________________ 

 
                                                                             Чинний від 2013-11-14 
 
 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює витрати матеріальних і трудових ресурсів 

на одну машино-годину експлуатації будівельних механізмів для улаштування 

покрівель із полівінілхлоридних мембран. 

1.2 Цей стандарт призначений для визначення складу і кількості ресурсів 

при експлуатації будівельних механізмів при здійсненні ремонтно-будівельних 

робіт ТОВ "РЕНОБАУ" та іншими учасниками інвестиційного процесу при 

умові, що технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-

технічних ресурсів і технічні характеристики будівельних механізмів не 

відрізняються від прийнятих в цьому стандарті при визначенні вартості робіт з 

улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран, та  за умови отримання 

згоди на застосування стандарту від органу, що його прийняв. 

____________________________________________________________________ 
Видання офіційне 

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти: 

ДБН Д.2.7-2000∗ Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних 

машин та механізмів. 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Витрати ресурсів, необхідних для роботи будівельних механізмів, що 

застосовують під час улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран, 

визначають згідно з розділом 5 цього стандарту. Ресурсні кошторисні норми 

експлуатації будівельних механізмів розділу 5 цього стандарту розроблено в 

структурі і з урахуванням вимог ДБН Д.2.7 та [1, 2]. 

 

4 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 

4.1 Таблиці ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних 

механізмів, що застосовуються при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних 

мембран, містять такі показники: 

– середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті, 

технічному обслуговуванні та перебазуванні (надалі – середній розряд ланки 

робітників); 

– витрати енергоносіїв (фізичні одиниці вимірювання); 

– витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці вимірювання); 

– витрати труда робітників, зайнятих на ремонті і технічному 

обслуговуванні (людино-година); 

– витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні  (людино-

година). 

4.2 Трудовитрати, наведені в нормах, враховують повний комплекс робіт з 

керування, обслуговування та ремонту будівельних механізмів. 

                                                 
∗ На перегляді. 
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4.3 Нормами не враховано і при складанні цін за одну машино-годину 

експлуатації враховуються додатково: 

– матеріальні ресурси на: 

а) заміну частин, що швидко спрацьовуються; 

б) ремонт і технічне обслуговування; 

в) перебазування; 

– амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних 

механізмів. 

4.4 Для будівельних механізмів, що наведені в частині II цього 

стандарту, амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних 

механізмів, витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрати на 

ремонт та переміщення (перебазування) враховують у складі 

загальновиробничих витрат. 

Витрати енергоносіїв та їх вартість враховують у складі прямих витрат на 

матеріальні ресурси. 

Витрати труда на ремонт та переміщення (перебазування) по цим 

будівельним механізмам в нормах вказані довідково (в дужках). 
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5 РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ  

Частина I 

Таблиця 1 – Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.год 

Шифр 
машин та 

механізмів 

Найменування 
машин та 

механізмів 

Середній 
розряд 
ланки 

робітників, 
розряд 

Витрати 
труда 

машиністів, 
люд.год 

Енергоносії 

Мастильні 
матеріали, 

кг 

Гідравлічна 
рідина, кг 

Витрати труда робітників, 
зайнятих на: 

Бензин, 
кг 

Дизельне 
паливо, кг 

Електроенергія, 
кВт.год 

Стиснене 
повітря, м3 

ремонті та 
технічному 
обслугову-

ванні, 
люд.год 

перебазуван-
ні, люд.год 

Охолоджу-
вальна 

рідина, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

204-0502-П2 

Автоматичний 
зварювальний 
апарат гарячого 
повітря LARON 

3,2 - - - 2,43 - 0,02 - 0,02 0,02 

 
Частина II 

 
Таблиця 2 – Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.год 

Шифр 
машин та 

механізмів 

Найменування 
машин та 

механізмів 

Середній 
розряд 
ланки 

робітників, 
розряд 

Витрати 
труда 

машиністів, 
люд.год 

Енергоносії 

Мастильні 
матеріали, 

кг 

Гідравлічна 
рідина, кг 

Витрати труда робітників, 
зайнятих на: 

Бензин, 
кг 

Дизельне 
паливо, кг 

Електроенергія, 
кВт.год 

Стиснене 
повітря, м3 

ремонті та 
технічному 
обслугову-

ванні, 
люд.год 

перебазуван-
ні, люд.год 

Охолоджу-
вальна 

рідина, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

270-0124-П2 

Ручний 
зварювальний 
апарат гарячого 
повітря RION 

- - - - 0,7 - 0,01 - (0,01) (0,02) 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

 
Нормативні витрати частин, що швидко спрацьовуються 

 
Нормативні витрати частин, що швидко спрацьовуються, автоматичного 

зварювального апарата гарячого повітря LARON наведені в таблиці А.1. 
  
Таблиця А.1 – Нормативні витрати частин, що швидко спрацьовуються, 
автоматичного зварювального апарата гарячого повітря LARON 
 

Ч.ч. Найменування частин Одиниця 
вимірювання 

Кількість 
одиниць 

Нормативні 
витрати на 
1 маш.год 

1 2 3 4 5 
1 Пас приводу двигуна шт 1 0,0008 
2 Термоповітродувка (фен) шт 1 0,0004 
3 Ролики шт 2 0,0016 
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ДОДАТОК Б 
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