
Annex А 

1.Металевий кут, сталь С-3, розмір 30 * 30-32 * 32 см, товщина 2,5-3 мм, висота 2000 мм, з 

двома отворами 6 мм. Висота першого отвору від верхнього краю 200 мм, другий отвір від 

верхнього краю 1200 мм. Приварена перемичка 120 мм в нижньому краї (врахована 

вартість порізки) / Metal corner, C-3 steel, size 30 * 30-32 * 32 cm, thickness 2,5-3 mm, height 

2000 mm, with two openings 6 mm. Height of the first opening from the top edge is 200 mm, the 

second opening from the top edge 1200 mm. Welded jumper 120 mm at the bottom edge(taking 

into account the cost of cutting)  

 

 

 

 

2. Цемент М400,50 кг / Cement M400.50 kg 



 

3. Лицьовий бік попереджувального знака повинен мати червоний або помаранчевий фон з 

білим символом небезпеки, яким є череп та схрещені кістки. Слова “НЕБЕЗПЕЧНО МІНИ!”  
зазначаються на лицьовому боці попереджувального знака державною мовою. Попереджувальний 
знак по краям лицьового боку повинен мати жовту світловідбивальну смугу. Зворотний бік 
попереджувального знака - білого кольору. Розміри попереджувального знака становлять  25 х 25 
сантиметрів, з двома отворами диаметром 4-5 мм, попереджувальний знак по краям лицьового 
боку повинен мати жовту світловідбивальну смугу / The front of the warning sign must have a red or 
orange background with a white danger symbol, which is the skull and crossbones. The words 
"DANGEROUS MINE!" are indicated on the front side of the warning sign in the state language. The warning 
sign on the edges of the front side must have a yellow reflective stripe. The reverse side of the warning sign 
is white. The dimensions of the warning sign are 25 x 25 centimeters, with two holes with a diameter of 4-
5 mm, the warning sign on the edges of the front side must have a yellow reflective stripe  

 

4. Double-base galvanized barbed wire Ø 1,4 mm, bay of 250m / Двоосновий дріт  

колючий  Ø 1,4 мм, оцинкований, бухта по 250м. 



 

 

5. Ручний садовий шнековий. Бур призначений для буріння лунок, ямок для столбіков. 

Висота бура - 1200-1300 мм. Діаметр шнека - 150 мм / Manual garden screw. The drill 

is intended for drilling of holes, holes for columns. Drill height - 1200-1300 mm. Diameter 

of the screw - 150 mm 

 

6. Металевий прут, діаметр 16 мм, довжина 200 мм / Metal rod, diameter 16 mm, length 

200 mm. 

 

 

 

7. Кельма бетонника, довжина 300-350 мм, ширина 120-150 мм,покриття молоткове / 

Concrete trowel, length 300-350 mm, width 120-150 mm, hammer coating 



 

 

 


