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ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ АВТОБЕТОНОНАСОСІВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 

 Ціни дійсні при замовленні автобетононасосу в межах м. Києва. 

 При замовленні автобетононасосу за межі м. Києва, додатково проводиться розрахунок 
вартості подачі автобетононасосу з розрахунку 10 грн./км. 

 Мінімальна заявка на роботу автобетононасосу приймається не менш ніж на 2 години роботи 
по відповідному тарифу. 

 За користування автобетононасосом загальна оплачувана замовником година округляється 
рівно до 0,5 годин. 

 Після закінчення роботи замовник підписує довідку про фактично виконані роботи (3 
екземпляри), ставить штамп.  

 Вартість робіт з підготовки автобетононасосу до роботи входить у вартість послуги.  

 

№ п/п Найменування 
Вартість роботи бетононасосу, 

грн.. з ПДВ 
Вартість за 1 годину роботи, 

грн.. з ПДВ 

1 Робота бетононасосу на об’єкті   2 години 2760 1380 

2 3 години 3660 900 

3 4 години 4560 900 

4 5 годин 5460 900 

5 6 годин 6360 900 

6 7 годин 7200 840 

7 8 годин 8040 840 

8 9 годин 8880 840 

9 10 годин 9720 840 

10 11 годин 10560 840 

11 12 годин 11400 840 

 За кожну годину роботи понад   12 годин  840 
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ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ СТАЦІОНАРНИХ БЕТОНОНАСОСІВ 

 

Примітки: 

 Ціни дійсні при замовленні автобетононасосу в межах м. Києва. 

 При замовленні стаціонарного бетононасосу за межі м. Києва, додатково проводиться 
розрахунок вартості подачі автобетононасосу з розрахунку 10 грн./км. 

 Мінімальна заявка на роботу автобетононасосу приймається не менш ніж на 2 години роботи 
по відповідному тарифу.  

 Продуктивність від 90 до 120 м3 за годину, висота подачі від 37 до 150м.  

 Після закінчення роботи замовник підписує довідку про фактично виконані роботи (3 
екземпляри), ставить штамп.  

 Вартість робіт з підготовки автобетононасосу до роботи входить у вартість послуги.  
 

 

 

№ п/п Найменування 
Вартість роботи бетононасосу, 

грн.. з ПДВ 

1 Робота стаціонарного бетононасосу на об’єкті   1 зміна 3000 


