
Додаток 9 

до Настанови  

(пункти 3.36, 4.18) 

ПЕРЕЛІК РОБІТ І ВИТРАТ,  

що належать до титульних тимчасових будівель і споруд 

та враховуються показниками 

1. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд для 

обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання. 

2. Оренда і пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією облаштувань. 

3. Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель і 

споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні 

використання. 

4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, 

контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний 

майданчик, улаштування основ і фундаментів, монтаж з необхідним опорядженням, монтаж 

устаткування, введення інженерних мереж, створення і благоустрій вахтових селищ, 

розбирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей на 

склад. 

5. Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, 

у тому числі з’єднувальних ділянок між притрасовою дорогою та лінійною спорудою 

(«вуса»), що будується, і проїздів на будівельному майданчику, зі штучними спорудами, 

естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів. 

6. Улаштування і розбирання мереж зв’язку і тимчасових комунікацій для забезпечення 

електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику від розподільних 

пристроїв до окремих об’єктів. 

7. Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення 

матеріалів і деталей та розбирання їх. 

8. Тимчасові матеріально-технічні склади та навіси на будівельному майданчику для 

матеріалів, виробів, комплектів і устаткування, що необхідні для даного об’єкта будівництва. 

9. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи тощо) для матеріалів, виробів, 

комплектів і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт. 

10. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські 

тощо) і кузні. 

11. Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні тощо 

тимчасового призначення. 

12. Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетоно-розчинні вузли та 

установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території будівництва або 

пересувні на лінійному будівництві. 
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13. Тимчасові установки для приготування ґрунтів, оброблених органічними і 

неорганічними в’яжучими, тимчасові цементобетонні та асфальтобетонні заводи для 

приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами на лінійному 

будівництві. 

14. Майданчики, стенди для укрупнювального і попереднього складання устаткування. 

15. Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії. 

16. Будівлі та облаштування в тимчасових кар’єрах, крім доріг. 

 

17. Улаштування і розбирання тимчасових мереж стисненого повітря, води, 

енергопостачання, зв’язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і 

метрополітенах. 

18. Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів на 

будівельних майданчиках. 

19. Тимчасові споруди, пов’язані з протипожежними заходами та охороною на 

території будівництва. 

20. Тимчасові будівлі для розміщення будівельно-монтажних дільниць, будівельно-

монтажних поїздів, будівельних управлінь. 

21. Спеціальні і архітектурно оформлені огорожі в містах. 

 

____________________________________ 


