
 

Технічне завдання до закупівлі за предметом: 

 

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4  Покровської міської ради   Донецької 

області, розташованої за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул.  Таманова, 16(коригування). 
  

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи       

          

  Вiддiл 1. Будівля школи       

          

  Роздiл 1. Цоколь       

          

1 Вiдбивання штукатурки з поверхонь цегляних стiн   м2 379,8   

2 Відбивання декоративних елементів фасаду - цоколь   м3 8,44   

3 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 8,44 
  

4 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 84,4   

5 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  м3 84,4 
  

6 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  м3 84,4 
  

7 Знепилювання поверхонь (підземна частина)   м2 105,5   

8 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 379,8   

9 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн 
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним 
розчином, товщина шару 5 мм 

  м2 379,8 
  

10 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв із 
суміші Сeresit CP 43 XPRESS 

  м2 105,5 
  

11 Теплоiзоляцiя стiн та колон прямокутних виробами з 
пiнопласту на клею Ceresit CT-85 

  м3 5,275 
  

12 Обклеювання склотсіткою стiн в один шар   м2 105,5   

13 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв із 
суміші Сeresit CP 43 XPRESS 

  м2 105,5 
  

14 Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з 
опорядженням декоротивним розчином за технологією 
"CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь) 

  м2 274,3 
  

15 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 
підсилювальних 

  м 22 
  

16 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна 
бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового 
мурування, цеглi, бетону 

  м2 274,3 
  

17 Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, 
звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi 

  м2 73,85 
  

18 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу 
щiлини 20 см2 

  м 211 
  

  Роздiл 2. Вимощення       

          

19 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 42,2 
  

20 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар   м2 211   

21 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 211   

22 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 211   
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23 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

  м2 211 
  

24 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи з пiщано-цементної сумiшi 

  м3 6,33 
  

25 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

  м2 211 
  

26 Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення 
[ФЭМ] 

  м різу 211 
  

27 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу до 100 мм 

  м 211 
  

  Роздiл 3. Ганок №1       

          

28 Очищення вiд смiття   м2 5,15   

29 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 4,25 
  

30 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 0,9 
  

31 Монтаж протислизького профiлю   м 44,2   

  Роздiл 4. Ганок №2       

          

32 Очищення вiд смiття   м2 11   

33 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 9,02 
  

34 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 1,98 
  

35 Монтаж протислизького профiлю   м 34   

  Роздiл 5. Ганок №3 и 4       

          

36 Очищення вiд смiття   м2 39,64   

37 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 24,84 
  

38 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 14,8 
  

39 Монтаж протислизького профiлю   м 420   

  Роздiл 6. Ганок №5       

          

40 Очищення вiд смiття   м2 5,65   

41 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 1,75 
  

42 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 3,9 
  

43 Монтаж протислизького профiлю   м 32,4   

  Роздiл 7. Ганок №6       

          

44 Очищення вiд смiття   м2 2,57   

45 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 2,24 
  

46 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 0,33 
  

47 Монтаж протислизького профiлю   м 25,56   

  Роздiл 8. Фасад       
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48 Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних 
риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших 
оздоблювальних робiт 

  м2 вп 3338,8 
  

49 Обтiсування нерiвностей товщиною до 40 мм   м2 250   

50 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 
підсилювальних 

  м 128 
  

51 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

  м2 2605,757 
  

52 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм 

  м2 132,5 
  

  Роздiл 9. Вікна зовнішні       

          

53 Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв з 
пiдвiконними дошками 

  м2 696,97 
  

54 Демонтаж віконних зливів   м 303,8   

55 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

  м2 2,8 
  

56 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

  м2 694,17 
  

57 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 115,28   

58 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

  м2 115,28 
  

59 Установлення пластикових пiдвiконних дошок   м 303,8   

60 Установлення віконних зливів   м 303,8   

61 Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на клеї укосів   м3 6,625   

62 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї 

  м2 132,5 
  

63 Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю укосiв плоских при ширинi понад 
200 мм 

  м 1104,38 
  

64 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками 
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з 
гіпсокартону 

  м2 132,5 
  

65 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 132,5 
  

  Роздiл 10. Вікна  внутрішні       

          

66 Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв без 
пiдвiконних дошок 

  м2 5,08 
  

67 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

  м2 1,4 
  

68 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

  м2 3,68 
  

69 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї 

  м2 3,42 
  

70 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками 
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з 
гіпсокартону 

  м2 3,42 
  

71 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 3,42 
  

  Роздiл 11. Двері зовнішні       

          

72 Розбирання дерев'яних заповнень дверних та балконних   м2 23,3   

73 Демонтаж дверних блокiв стальних при висотi будiвлi до 
50 м 

  т 0,34245 
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74 Монтаж дверних блокiв стальних при висотi будiвлi до 
50 м 

  т 0,4869 
  

75 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу 
щiлини 20 см2 

  м 17,4 
  

76 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

  м2 20,09 
  

77 Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю укосiв плоских при ширинi понад 
200 мм 

  м 541 
  

  Роздiл 12. Двері  внутрішні       

          

78 Розбирання дерев'яних заповнень дверних та балконних   м2 271,354   

79 Установлення дверних блокiв у перегородках i 
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2 

  м2 3,76 
  

80 Установлення дверних блокiв у перегородках i 
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу бiльше 3 
м2 

  м2 103,024 
  

81 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних 
стiнах 

  м2 29,63 
  

82 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

  м2 38,07 
  

83 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

  м2 96,87 
  

84 Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по 
каменю i бетону 

  м2 162,3 
  

85 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по 
штукатурцi 

  м2 162,3 
  

  Роздiл 13. Утеплення горищного перекриття       

          

86 Очищення покрівлі вiд сміття   т 245   

87 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар   м2 980   

88 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати на 
бiтумнiй мастицi в один шар 

  м2 980 
  

89 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати або 
перлiту на бiтумнiй мастицi на кожний наступний шар 

  м2 980 
  

90 Укладання ходових дошок   м 173,85   

  Роздiл 14. Покрівля       

          

91 Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i 
напiвхвилястих азбестоцементних листiв 

  м2 1319,64 
  

92 Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами   м2 1319,64   

93 Нанесення механiзованим способом в один шар 
вогнезахисного покриття з антипiрену на горизонтальнi i 
вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй 

  м2 2903,208 
  

94 На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного 
покриття з антипiрену ВАНН-1 додавати до норми 13-71- 
1 

  м2 2903,208 
  

95 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз брускiв 
пiд покрiвлю 

  м2 1319,64 
  

96 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар   м2 1319,64   

97 Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi 
"Монтерей" 

  м2 1319,64 
  

98 Обгородження покрiвель перилами   м 208,22   

99 Улаштування жолобiв пiдвiсних   м 235   

100 Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з 
готових елементiв 

  м 239 
  

  Роздiл 15. Демонтажні роботи - 1-й поверх       
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101 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 206,71 
  

102 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 689,49 
  

103 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 453,08   

104 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 387,45   

105 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 387,45   

106 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 286,18   

107 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 143,84 
  

108 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 826,42 
  

109 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 378,44 
  

110 Знiмання шпалер простих та полiпшених   м2 484,663   

111 Розбирання цегляних перегородок   м3 0,5586   

  Роздiл 16. Оздоблювальні роботи 1-го поверху       

          

112 Замiна окремих дощок у пiдлогах (шир. 25см)   м 544   

113 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 387,45   

114 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 387,45   

115 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 73,39 
  

116 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 387,45 
  

117 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ плит 
площею основи понад 20 м2 

  м2 453,08 
  

118 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 453,08 
  

119 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 587,87   

120 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 701,77   

121 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 683,41   

122 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 157,91   

123 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 157,91 
  

124 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 157,91 
  

125 Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної 
товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м 

  м2 7,35 
  

126 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 689,49 
  

127 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 1580,52   

128 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 1580,52 
  

129 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 1560,61 
  

130 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 834,39 
  

131 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 206,71 
  

132 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

  м2 206,71 
  

  Роздiл 17. Демонтажні роботи - 2-й поверх       

          

133 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 122,28 
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134 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 1089,6 
  

135 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 78,29   

136 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 630,15   

137 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 78,29   

138 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 501,23   

139 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 78,29 
  

140 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 839,94 
  

141 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 109,35 
  

142 Знiмання шпалер простих та полiпшених   м2 779,5   

  Роздiл 18. Оздоблювальні роботи 2-го поверху       

          

143 Замiна окремих дощок у пiдлогах (шир. 25см)   м 756   

144 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ плит 
площею основи понад 20 м2 

  м2 630,15 
  

145 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 630,15 
  

146 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 57,74   

147 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 57,74   

148 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із 
застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна 
гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту 
конструкцій від періодичного/постійного зволоження 

  м2 26,91 

  

149 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 57,74 
  

150 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 501,23   

151 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 741,3   

152 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 721,14   

153 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 78,29   

154 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 78,29 
  

155 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 78,29 
  

156 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 1089,6 
  

157 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 1582,05   

158 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 1582,05 
  

159 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 1408,58 
  

160 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 704,29 
  

161 Обклеювання стiн тисненими i цупкими шпалерами по 
монолітній штукатурцi i бетону, по листових матеріалах, 
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях 

  м2 173,47 
  

162 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 122,28 
  

163 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

  м2 122,28 
  

  Роздiл 19. Демонтажні роботи - 3-й поверх       

          

164 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 97,82 
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165 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 946,59 
  

166 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 77,66   

167 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 747,4   

168 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 77,66   

169 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 451,26   

170 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 77,66 
  

171 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 745,56 
  

172 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 104,76 
  

173 Знiмання шпалер простих та полiпшених   м2 669,23   

  Роздiл 20. Оздоблювальні роботи 3-го поверху       

          

174 Замiна окремих дощок у пiдлогах (шир. 25см)   м 896   

175 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ плит 
площею основи понад 20 м2 

  м2 747,4 
  

176 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 747,4 
  

177 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 47,21   

178 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 47,21   

179 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 26,91 
  

180 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 47,21 
  

181 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 451,26   

182 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 747,4   

183 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 726,16   

184 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 67,55   

185 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 67,55 
  

186 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 67,55 
  

187 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 946,59 
  

188 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 1352,96   

189 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 1352,96 
  

190 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 1270,23 
  

191 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 635,115 
  

192 Обклеювання стiн тисненими i цупкими шпалерами по 
монолітній штукатурцi i бетону, по листових матеріалах, 
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях 

  м2 82,73 
  

193 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 97,82 
  

194 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

  м2 97,82 
  

  Роздiл 21. Демонтажні роботи - 4-й поверх       

          

195 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 97,2 
  

196 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 941,97 
  

197 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 47,47   
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198 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 469,43   

199 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 47,47   

200 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 309,68   

201 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 78,32 
  

202 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 578,89 
  

203 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 117,63 
  

204 Знiмання шпалер простих та полiпшених   м2 461,26   

  Роздiл 22. Оздоблювальні роботи 4-го поверху       

          

205 Замiна окремих дощок у пiдлогах (шир. 25см)   м 564   

206 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ плит 
площею основи понад 20 м2 

  м2 469,43 
  

207 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 469,43 
  

208 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 47,47   

209 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 47,47   

210 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 47,47 
  

211 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 47,47 
  

212 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 309,68   

213 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 469,68   

214 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 455,03   

215 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 78,32   

216 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 78,32 
  

217 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 78,32 
  

218 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 741,97 
  

219 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 1059,96   

220 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 1059,96 
  

221 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 987,52 
  

222 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 493,76 
  

223 Обклеювання стiн тисненими i цупкими шпалерами по 
монолітній штукатурцi i бетону, по листових матеріалах, 
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях 

  м2 72,44 
  

224 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 97,82 
  

225 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

  м2 97,82 
  

  Роздiл 23. Туалети       

          

226 Установлення поручнів для інвалідів   м 2,02   

227 Улаштування перегородок каркасно-фiльончастих у 
санвузлах 

  м2 33,6 
  

228 Установлення дверних блокiв в санвузлових кабінках   шт 20   

  Вiддiл 2. Будівля спортзалу       

          

  Роздiл 1. Цоколь       
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229 Вiдбивання штукатурки з поверхонь цегляних стiн   м2 212,4   

230 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 9,912 
  

231 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 28,32   

232 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  м3 212,4 
  

233 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  м3 208,86 
  

234 Знепилювання поверхонь (підземна частина)   м2 70,8   

235 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 212,4   

236 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн 
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним 
розчином, товщина шару 5 мм 

  м2 212,4 
  

237 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв із 
суміші Сeresit CP 43 XPRESS 

  м2 70,8 
  

238 Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на дюбелях стiн 
(фундамент) 

  м3 3,54 
  

239 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв із 
суміші Сeresit CP 43 XPRESS 

  м2 70,8 
  

240 Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з 
опорядженням декоротивним розчином за технологією 
"CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь) 

  м2 141,6 
  

241 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 
підсилювальних 

  м 9 
  

242 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна 
бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового 
мурування, цеглi, бетону 

  м2 141,6 
  

243 Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, 
звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi 

  м2 41,3 
  

244 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу 
щiлини 20 см2 

  м 118 
  

  Роздiл 2. Вимощення       

          

245 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 28,32 
  

246 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар   м2 162,84   

247 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 155,76   

248 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 155,76   

249 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

  м2 155,76 
  

250 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи з пiщано-цементної сумiшi 

  м3 4,6728 
  

251 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

  м2 155,76 
  

252 Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення 
[ФЭМ] 

  м різу 148,3 
  

253 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу до 100 мм 

  м 142 
  

  Роздiл 3. Ганок №7       

          

254 Очищення вiд смiття   м2 4,54   

255 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 3,93 
  

256 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 0,61 
  

257 Монтаж протислизького профiлю   м 45,9   

  Роздiл 4. Ганок №8       

          

258 Очищення вiд смiття   м2 19,942   
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259 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 14,27 
  

260 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 5,67 
  

261 Монтаж протислизького профiлю   м 73,5   

  Роздiл 5. Фасад       

          

262 Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних 
риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших 
оздоблювальних робiт 

  м2 вп 975,32 
  

263 Обтiсування нерiвностей товщиною до 40 мм   м2 35,4   

264 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 
підсилювальних 

  м 45 
  

265 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

  м2 662,55 
  

266 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм 

  м2 75 
  

  Роздiл 6. Вікна зовнішні       

          

267 Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв з 
пiдвiконними дошками 

  м2 95,92 
  

268 Демонтаж віконних зливів   м 64,9   

269 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

  м2 42,8 
  

270 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

  м2 5,38 
  

271 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

  м2 47,74 
  

272 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 25,96   

273 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

  м2 25,96 
  

274 Установлення віконних зливів   м 64,9   

275 Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю укосiв плоских при ширинi понад 
200 мм 

  м 215,1 
  

276 Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на клеї укосів   м3 1,94   

277 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї 

  м2 64,53 
  

278 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками 
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з 
гіпсокартону 

  м2 64,53 
  

279 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 64,53 
  

  Роздiл 7. Двері зовнішні       

          

280 Розбирання дерев'яних заповнень дверних та балконних   м2 4,45   

281 Монтаж дверних блокiв стальних при висотi будiвлi до 
50 м 

  т 0,20025 
  

282 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу 
щiлини 20 см2 

  м 10,8 
  

283 Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю укосiв плоских при ширинi понад 
200 мм 

  м 10,8 
  

  Роздiл 8. Двері  внутрішні       

          

284 Розбирання дерев'яних заповнень дверних та балконних   м2 38,075   
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285 Установлення дверних блокiв у перегородках i 
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2 

  м2 14,81 
  

286 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних 
стiнах 

  м2 6,58 
  

287 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

  м2 16,685 
  

288 Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по 
каменю i бетону 

  м2 61,2 
  

289 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по 
штукатурцi 

  м2 61,2 
  

  Роздiл 9. Утеплення горищного перекриття       

          

290 Очищення покрівлі вiд сміття   т 4,81   

291 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар   м2 553,15   

292 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати на 
бiтумнiй мастицi в один шар 

  м2 481 
  

293 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати або 
перлiту на бiтумнiй мастицi на кожний наступний шар 

  м2 481 
  

294 Укладання ходових дошок   м 40,93   

  Роздiл 10. Покрівля       

          

295 Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i 
напiвхвилястих азбестоцементних листiв 

  м2 543,53 
  

296 Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами   м2 543,53   

297 Нанесення механiзованим способом в один шар 
вогнезахисного покриття з антипiрену на горизонтальнi i 
вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй 

  м2 1100 
  

298 На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного 
покриття з антипiрену ВАНН-1 додавати до норми 13-71- 
1 

  м2 1100 
  

299 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз брускiв 
пiд покрiвлю 

  м2 543,53 
  

300 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар   м2 543,53   

301 Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi 
"Монтерей" 

  м2 543,53 
  

302 Улаштування жолобiв пiдвiсних   м 118   

303 Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з 
готових елементiв 

  м 56 
  

  Роздiл 11. Демонтажні роботи - 1-й поверх       

          

304 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 31,26 
  

305 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 219,85 
  

306 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 17,99   

307 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 17,99   

308 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 74,24   

309 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 80,36   

310 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 17,99 
  

311 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 172,66 
  

312 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 172,66 
  

  Роздiл 12. Оздоблювальні роботи 1-го поверху       

          

313 Замiна окремих дощок у пiдлогах (шир. 25см)   м 89,2   

314 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 17,99   

315 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 17,99   
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316 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 3,09 
  

317 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 17,99 
  

318 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ плит 
площею основи понад 20 м2 

  м2 74,24 
  

319 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 74,24 
  

320 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 80,36   

321 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 74,24   

322 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 69,92   

323 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 17,99   

324 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 17,99 
  

325 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 17,99 
  

326 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 219,85 
  

327 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 314,07   

328 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 314,07 
  

329 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 208,82 
  

330 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 104,41 
  

331 Обклеювання стiн тисненими i цупкими шпалерами по 
монолітній штукатурцi i бетону, по листових матеріалах, 
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях 

  м2 105,25 
  

332 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 31,26 
  

333 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

  м2 31,26 
  

  Роздiл 13. Демонтажні роботи - 2-й поверх       

          

334 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 24,05 
  

335 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 319,76 
  

336 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 18,54   

337 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 298,94   

338 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 18,54   

339 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 106,75   

340 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 20,68 
  

341 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 152,6 
  

342 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 214,71 
  

  Роздiл 14. Оздоблювальні роботи 1-го поверху       

          

343 Замiна окремих дощок у пiдлогах (шир. 25см)   м 360   

344 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 18,54   

345 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 18,54   

346 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 3,34 
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347 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 18,54 
  

348 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ плит 
площею основи понад 20 м2 

  м2 298,94 
  

349 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 298,94 
  

350 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 94,38   

351 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 93,78   

352 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 89,46   

353 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 18,54   

354 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 18,54 
  

355 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 18,54 
  

356 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 319,76 
  

357 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 355,29   

358 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 355,29 
  

359 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 355,29 
  

360 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 177,65 
  

361 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 24,05 
  

362 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

  м2 24,05 
  

  Роздiл 15. Спортивний зал       

          

363 Розбирання покриття пiдлоги дощатої   м2 283,1   

364 Розбирання лаг з дощок i брускiв   м2 84,93   

365 Укладання лаг по плитах перекриттів   м2 84,93   

366 Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм   м2 283,1   

367 Обстругування дощатих покриттiв площею понад 5 м2 
паpкетно-стpугальною машиною 

  м2 283,1 
  

368 Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним по 
дереву 

  м2 283,1 
  

369 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 72   

370 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 72   

371 Установлення і розбирання внутрiшнiх iнвентарних 
трубчастих риштувань при висотi примiщень до 6 м 

  м2 гп 283,1 
  

372 Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень при 
установленні і розбиранні інвентарних риштувань 
внутрішніх, трубчастих 

  м2 гп 283,1 
  

373 Розбирання чистої пiдшивки стель iз струганих дощок   м2 283,1   

374 Демонтаж каркасiв акустичних конструкцiй стель iз 
дерев'яними брусками 

  м2 283,1 
  

375 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

  м2 283,1 
  

376 Пiдшивання стелi дошками обшивки   м2 283,1   

377 Полiпшене фарбування стель колером олiйним по 
дереву у примiщеннях висотою вiд 4 до 8 м 

  м2 283,1 
  

378 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 389,47 
  

379 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 389,47   

380 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 389,47 
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381 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування у примiщеннях висотою 
вiд 4 до 8 м 

  м2 389,47 

  

382 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 194,7 
  

383 Очищення поверхонь щiтками   м2 53,4   

384 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору 
грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два 
рази 

  м2 89 
  

385 Демонтаж дерев'яних конструкцій шведської стінки   м 152   

386 Монтаж дерев'яних конструкцій шведської стінки   м 152   

  Вiддiл 3. Будівля майстерні       

          

  Роздiл 1. Цоколь       

          

387 Вiдбивання штукатурки з поверхонь цегляних стiн   м2 77,7   

388 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 6,468 
  

389 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 15,54   

390 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  м3 31,08 
  

391 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  м3 31,08 
  

392 Знепилювання поверхонь (підземна частина цоколя)   м2 38,85   

393 Грунтування простих поверхонь під опорядження   м2 77,7   

394 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн 
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним 
розчином, товщина шару 5 мм 

  м2 77,7 
  

395 Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на дюбелях стiн 
(фундамент) 

  м3 0,97125 
  

396 Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з 
опорядженням декоротивним розчином за технологією 
"CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь) 

  м2 38,85 
  

397 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 
підсилювальних 

  м 6 
  

398 Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, 
звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi 

  м2 27,195 
  

399 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу 
щiлини 20 см2 

  м 77,7 
  

  Роздiл 2. Вимощення       

          

400 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 15,54 
  

401 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар   м2 77,7   

402 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 77,7   

403 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 77,7   

404 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

  м2 77,7 
  

405 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 
основи з пiщано-цементної сумiшi 

  м3 2,331 
  

406 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

  м2 77,7 
  

407 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу до 100 мм 

  м 77,7 
  

  Роздiл 3. Фасад       

          

408 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 
підсилювальних 

  м 18 
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409 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

  м2 206,73 
  

410 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм 

  м2 11,44 
  

  Роздiл 4. Вікна зовнішні       

          

411 Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв з 
пiдвiконними дошками 

  м2 37,6 
  

412 Демонтаж віконних зливів   м 20,6   

413 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

  м2 19,24 
  

414 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

  м2 18,36 
  

415 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 10,71   

416 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

  м2 10,71 
  

417 Установлення пластикових пiдвiконних дошок   м 26,78   

418 Установлення віконних зливів   м 20,6   

419 Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю укосiв плоских при ширинi понад 
200 мм 

  м 64,6 
  

420 Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на клеї укосів   м3 0,5814   

421 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї 

  м2 19,38 
  

422 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками 
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з 
гіпсокартону 

  м2 19,38 
  

423 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 19,38 
  

  Роздiл 5. Двері зовнішні       

          

424 Розбирання дерев'яних заповнень дверних та балконних   м2 2,73   

425 Демонтаж дверних блокiв стальних при висотi будiвлi до 
50 м 

  т 0,2457 
  

426 Монтаж дверних блокiв стальних при висотi будiвлi до 
50 м 

  т 0,36855 
  

427 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу 
щiлини 20 см2 

  м 22,4 
  

428 Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю укосiв плоских при ширинi понад 
200 мм 

  м 22,4 
  

  Роздiл 6. Двері  внутрішні       

          

429 Розбирання дерев'яних заповнень дверних та балконних   м2 8,46   

430 Установлення дверних блокiв у перегородках i 
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2 

  м2 8,46 
  

431 Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по 
каменю i бетону 

  м2 6,72 
  

432 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по 
штукатурцi 

  м2 6,72 
  

  Роздiл 7. Утеплення горищного перекриття       

          

433 Очищення покрівлі вiд сміття   т 0,575   

434 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар   м2 264,5   

435 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати на 
бiтумнiй мастицi в один шар 

  м2 253 
  

436 Укладання ходових дошок   м 28,8   
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  Роздiл 8. Покрівля       

          

437 Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i 
напiвхвилястих азбестоцементних листiв 

  м2 308 
  

438 Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами   м2 308   

439 Нанесення механiзованим способом в один шар 
вогнезахисного покриття з антипiрену на горизонтальнi i 
вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй 

  м2 850 
  

440 На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного 
покриття з антипiрену ВАНН-1 додавати до норми 13-71- 
1 

  м2 850 
  

441 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз брускiв 
пiд покрiвлю 

  м2 308 
  

442 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар   м2 354,2   

443 Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi 
"Монтерей" 

  м2 354,2 
  

444 Улаштування жолобiв пiдвiсних   м 60   

445 Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з 
готових елементiв 

  м 14 
  

  Роздiл 9. Демонтажні роботи - 1-й поверх       

          

446 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 219,09 
  

447 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 210,09   

448 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 126,32   

449 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 156,49 
  

450 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 156,49 
  

  Роздiл 10. Оздоблювальні роботи 1-го поверху       

          

451 Замiна окремих дощок у пiдлогах (шир. 25см)   м 252   

452 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз ОСБ плит 
площею основи понад 20 м2 

  м2 210,09 
  

453 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 210,09 
  

454 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 126,32   

455 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 210,09   

456 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 201,45   

457 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 219,09 
  

458 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 312,98   

459 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

  м2 312,98 
  

460 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 312,98 
  

461 Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними 
сумiшами (акриловий лак) по конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 156,49 
  

  Роздiл 11. Інші  роботи       

          

462 Монтаж площадки пiдйомно-опускної   шт 2   

463 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 518,07 
  

464 Перевезення сміття до 20 км   т 518,07   

  
Локальний кошторис 2-1-2 на сантехнічні роботи 

(вентиляція) 
      

          

  Роздiл 1. Вентиляція       
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465 Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 
25 м2 

  грати 1 
  

466 Установлення камер припливних типових без секцiї 
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

  камеpа 1 
  

467 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних 
пластинчастих 

  шт 1 
  

468 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 1   

469 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 150, розмiр 150х150 мм 

  грати 4 
  

470 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм 

  м2 7,58 
  

471 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли   м3 0,02   

472 Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 
25 м2 

  грати 1 
  

473 Установлення камер припливних типових без секцiї 
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

  камеpа 1 
  

474 Установлення калориферiв масою до 0,1 т   шт 1   

475 Установка апаратури настінної   шт 1   

476 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних 
пластинчастих 

  шт 1 
  

477 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 1   

478 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 150, розмiр 150х150 мм 

  грати 2 
  

479 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм 

  м2 5,34 
  

480 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли   м3 0,01125   

481 Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 
25 м2 

  грати 1 
  

482 Установлення камер припливних типових без секцiї 
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

  камеpа 1 
  

483 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних 
пластинчастих 

  шт 1 
  

484 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 1   

485 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 200, розмiр 200х200 мм 

  грати 4 
  

486 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм 

  м2 5,44 
  

487 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 
1600 мм 

  м2 25,32 
  

488 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли   м3 0,04375   

489 Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 
25 м2 

  грати 1 
  

490 Установлення камер припливних типових без секцiї 
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

  камеpа 1 
  

491 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних 
пластинчастих 

  шт 1 
  

492 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 1   

493 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 200, розмiр 200х200 мм 

  грати 4 
  

494 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм 

  м2 5,44 
  

495 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 
1600 мм 

  м2 25,32 
  

496 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли   м3 0,04375   

497 Iзоляцiя поверхонь повітропроводів виробами 
мiнераловатними (прямокутні, фасонні частини) 

  м2 120 
  

498 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 1   

499 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 100, розмiр 100х100 мм 

  грати 1 
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500 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

  м2 5,04 
  

501 Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм   клапан 1   

502 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 1   

503 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (при пробиваннi 
отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при 
пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних 
конструкцiях) 

  шт 4 

  

504 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 1 
  

505 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 
оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром до 
1000 мм 

  зонт 1 
  

506 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 7   

507 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 150, розмiр 150х150 мм 

  грати 7 
  

508 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

  м2 44,16 
  

509 Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм   клапан 7   

510 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 7   

511 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиваннi 
отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при 
пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних 
конструкцiях) 

  шт 28 

  

512 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 7 
  

513 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 
оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром до 
1000 мм 

  зонт 7 
  

514 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 1   

515 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 100, розмiр 100х100 мм 

  грати 4 
  

516 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

  м2 12,96 
  

517 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 

  м2 2,1 
  

518 Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм   клапан 1   

519 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 1   

520 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиваннi 
отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при 
пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних 
конструкцiях) 

  шт 3 

  

521 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 1 
  

522 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 
оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром до 
1000 мм 

  зонт 1 
  

523 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 1   

524 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

  м2 6,12 
  

525 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм 

  м2 2,615 
  

526 Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм   клапан 1   

527 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 1   

528 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиваннi 
отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при 
пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних 
конструкцiях) 

  шт 6 
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529 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 1 
  

530 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 
оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром до 
1000 мм 

  зонт 1 
  

531 Установлення зонтiв над обладнанням   м2 0,56   

532 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 1   

533 Установлення зонтiв над обладнанням   м2 1,5   

534 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 

  м2 19,8 
  

535 Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм   клапан 1   

536 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 1   

537 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиваннi 
отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при 
пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних 
конструкцiях) 

  шт 3 

  

538 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 1 
  

539 Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi 
круглого перерiзу дiаметром 250 мм 

  зонт 1 
  

540 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 3   

541 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 100, розмiр 100х100 мм 

  грати 3 
  

542 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

  м2 13,92 
  

543 Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм   клапан 3   

544 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 3   

545 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (при пробиваннi 
отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при 
пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних 
конструкцiях) 

  шт 8 

  

546 Пробивання отворiв 100х100 мм в цегляних стiнах 
товщиною до 51 см 

  шт 1 
  

547 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 3 
  

548 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 
оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром до 
1000 мм 

  зонт 3 
  

549 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 2   

550 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 200, розмiр 200х200 мм 

  грати 2 
  

551 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 250, розмiр 250х250 мм 

  грати 6 
  

552 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000, 
1200 мм 

  м2 48,56 
  

553 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 2   

554 Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях, 
перерiз отворiв 300х300 мм 

  шт 6 
  

555 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт дiаметром патрубка до 355 мм 

  вузол 2 
  

556 Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi 
прямокутного перерiзу периметром 1300 мм 

  зонт 2 
  

557 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 1   

558 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 150, розмiр 150х150 мм 

  грати 1 
  

559 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

  м2 4,8 
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560 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000, 
1200 мм 

  м2 21,36 
  

561 Установлення клапанiв вогнезатримуючих   клапан 1   

562 Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях, 
перерiз отворiв 300х300 мм 

  шт 3 
  

563 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт дiаметром патрубка до 355 мм 

  вузол 1 
  

564 Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi 
прямокутного перерiзу периметром 1300 мм 

  зонт 1 
  

565 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 250, розмiр 250х250 мм 

  грати 29 
  

566 Установлення грат жалюзiйних стальних щiлинних 
регулювальних [Р] номер 150, розмiр 150х150 мм 

  грати 5 
  

567 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм 

  м2 14,8 
  

568 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000, 
1200 мм 

  м2 241,6 
  

569 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиваннi 
отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при 
пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних 
конструкцiях) 

  шт 74 

  

570 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 29 
  

571 Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт до 250 мм 

  вузол 5 
  

572 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 
оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром до 
1000 мм 

  зонт 34 
  

  
Локальний кошторис 2-1-3 на сантехнічні роботи 

(опалення) 
      

          

  Роздiл 1. Опалення       

          

573 Установлення радiаторiв стальних   кВт 222,27   

574 Установлення повітровідвідників   шт 56   

575 Установлення головок термостатичних   комплект 198   

576 Установлення муфтових кранів - клапани радіаторні   шт 198   

577 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 1390,43 
  

578 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 451,61 
  

579 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 509,59 
  

580 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 181,43 
  

581 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 74 
  

582 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 110 мм зі з'єднанням контактним 
зварюванням 

  м 8,03 

  

583 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм 

  шт 1 
  

584 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку (К- 
ФЛЕКС), поліетилену 

  м 2396 
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585 Пробивання в бетонних стiнах i пiдлогах борозен 
площею перерiзу до 20 см2 

  м 465 
  

586 Пробивання в бетонних стiнах i пiдлогах борозен 
площею перерiзу до 50 см2 

  м 240 
  

587 Пробивання в бетонних стiнах i пiдлогах борозен 
площею перерiзу до 100 см2 

  м 2 
  

588 При пробиваннi в бетонних стiнах i пiдлогах борозен 
площею перерiзу понад 100 см2 додавати на кожнi 20 
см2 

  м 2 
  

589 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 
дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 

  шт 68 
  

590 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт 68 
  

591 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт 18   

592 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт 40   

593 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 
цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 

  шт 31 
  

594 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 31   

595 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 19   

596 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 12   

597 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
бетонних перекриттях 

  шт 68 
  

598 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
цегляних стiнах 

  шт 31 
  

599 Улаштування приямкiв глибиною до 1 м, розмiр у 
просвiтi 1,0x0,77 м (фактично=2,2мх1,2м) 

  приямок 1 
  

600 На кожний метр змiни периметру приямка додавати або 
виключати (2,2+1,2)х2=6,8-3,54=3,26м 

  м 3,26 
  

  Роздiл 2. Демонтажні роботи       

          

601 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг   шт 160   

602 Розбирання трубопроводiв опалення зi стальних 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм 

  м 1390 
  

603 Розбирання трубопроводiв опалення зi стальних 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм 

  м 451,6 
  

604 Розбирання трубопроводiв опалення зi стальних 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм 

  м 509,6 
  

605 Розбирання трубопроводiв опалення зi стальних 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм 

  м 181,43 
  

606 Розбирання трубопроводiв опалення зi стальних 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм 

  м 74 
  

607 Навантаження смiття вручну   т 23,38   

608 Перевезення сміття до 20 км   т 23,38   

  
Локальний кошторис 2-1-4 на сантехнічні роботи 

(водопостачання та каналізація) 
      

          

  Роздiл 1. Санітаро-технічне устаткування       

          

609 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю 
холодної i гарячої води 

  компл. 36 
  

610 Установлення мийок на одне вiддiлення   компл. 7   

611 Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо 
приєднаним 

  компл. 35 
  

612 Установлення водопiдiгрiвникiв ємкiсних мiсткiстю до 1 
м3 

  шт 12 
  

613 Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм   шт 4   

614 Установлення кранiв поливальних дiаметром 15 мм   шт 8   

  Роздiл 2. Водомірний вузол       

          

615 Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 
мм 

  шт 1 
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616 Установлення фiльтрiв для очищення води у 
трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм 

  шт 1 
  

617 Установлення муфтових кранів водорозбірних   шт 4   

  Роздiл 3. Водопостачання       

          

618 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 265,85 
  

619 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 36,56 
  

620 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 83,16 
  

621 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 23,48 
  

622 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 57,08 
  

623 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 31,71 
  

624 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку (К- 
ФЛЕКС), поліетилену 

  м 457 
  

625 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 
дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 

  шт 9 
  

626 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт 9 
  

627 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт -7   

628 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт -2   

629 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 
цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 

  шт 29 
  

630 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 29   

631 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 15   

632 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 11   

633 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 3   

634 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
бетонних перекриттях 

  шт 9 
  

635 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
цегляних стiнах 

  шт 29 
  

  Роздiл 4. Каналізація К1       

          

636 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм 

  м 56,1 
  

637 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 

  м 114,6 
  

638 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 
дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 

  шт 17 
  

639 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт 17 
  

640 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт 17   

641 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 
цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 

  шт 19 
  

642 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 19   

643 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 10   

644 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 9   

645 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
бетонних перекриттях 

  шт 17 
  

646 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
цегляних стiнах 

  шт 19 
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  Роздiл 5. Демонтажні роботи       

          

647 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 36   

648 Демонтаж мийок   к-т 7   

649 Демонтаж змiшувачiв   шт 43   

650 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 35   

651 Розбирання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм 

  м 265,85 
  

652 Розбирання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм 

  м 36,56 
  

653 Розбирання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм 

  м 83,16 
  

654 Розбиранняя трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 40 мм 

  м 23,48 
  

655 Розбирання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм 

  м 57,08 
  

656 Розбирання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 65 мм 

  м 31,71 
  

657 Розбирання трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних 
труб дiаметром до 50 мм 

  м 50 
  

658 Розбирання трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних 
труб дiаметром до 100 мм 

  м 105 
  

659 Навантаження смiття вручну   т 5,82   

660 Перевезення сміття до 20 км   т 5,82   

  Локальний кошторис 2-1-5 на пожежна сигналізація       

          

  Роздiл 1. Система пожежної сигналізації       

          

661 Блок базовий на 20 променiв приймально-контрольного 
пускового концентратора ПС 

  шт 1 
  

662 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год   шт 3   

663 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, 
аварійного освітлення, кiлькiсть ламп 1 

  шт 1 
  

664 Комутатор службового зв'язку   шт 1   

665 Пристрої телефоннi [концентратори]   шт 1   

666 Сповiщувач ПС автоматичний димовий 
фотоелектричний, у нормальному виконаннi 

  шт 176 
  

667 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному 
виконаннi 

  шт 53 
  

668 Кнопка, установлювана на пультах i панелях   шт 40   

669 Сповiщувач ПС автоматичний свiтловий у нормальному 
виконаннi 

  шт 70 
  

670 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен 
до 20 см2 

  м 54 
  

671 Прокладання гофротруб, що поставляються в комплектi, 
по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, 
дiаметр умовного проходу до 25 мм 

  м 4510 
  

672 Прокладання коробiв пластикових   м 120   

673 Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 
у коробах 

  м 120 
  

674 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

  м 6670 
  

675 Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, 
наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням 
накладними скобами 

  м 25 
  

676 Установлення блока резисторiв [ящика опору], маса до 
15 кг 

  шт 1 
  

677 Пульт керування виносний ВПК   шт 1   

  Роздiл 2. Система управління евакуацією людей       
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678 Монтаж сповіщувача свiтлового [табло]   шт 40   

679 Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по 
стiнах i стелях бетонних i металевих 

  м 1200 
  

  Роздiл 3. Система мовного оповіщення "VELLEZ"       

          

680 Монтаж гучномовця настiльного   шт 1   

681 Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi   шт 124   

682 Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, 
наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням 
накладними скобами 

  м 1470 
  

  Роздiл 4. Доп. работы       

          

683 Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 5   шт 1   

684 Пульт керування виносний ВПК   шт 1   

  Роздiл 5. Пожарний водовід       

          

685 Демонтаж трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 65 мм 

  м 18 
  

686 Шафа настiнна, розмiр до 640х840 мм. Демонтаж   шт 3   

687 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 100 см2 

  шт 3 
  

688 Пробивання в бетонних стiнах i пiдлогах борозен 
площею перерiзу до 100 см2 

  м 7,6 
  

689 Розбирання бетонних фундаментiв   м3 0,15   

690 Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних 
водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 65 ммз 
пересувних помостiв i драбин на висотi вiд пiдлоги або 
суцiльного настилу бiльше 3 м до 5м 

  м 9 

  

691 Шафа настiнна, розмiр до 640х840 мм   шт 3   

692 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним 
зварюванням 

  м 30 

  

  Локальний кошторис 2-1-6 на елекромонтажні роботи       

          

  Роздiл 1. Демонтажні роботи       

          

693 Демонтаж схованої електропроводки   м 5710   

694 Демонтаж вимикачiв, розеток   шт 101   

695 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп   шт 227   

696 Демонтаж бра, плафонiв   шт 54   

697 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 186   

698 Демонтаж електролiчильникiв   шт 4   

699 Демонтаж групових щиткiв на конструкцiї у готовiй нiшi 
або на стiнi, масою до 6 кг 

  шт 12 
  

700 Демонтаж ввiдно-розподiльних пристроїв   шафа 3   

  Роздiл 2. Комплектні пристрої       

          

701 Установлення на пiдлозi та пiдключення кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв 
розподiльного пункту ЩМП-0,7 

  пристрiй 1 
  

702 Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй 
основi 

  шт 7 
  

703 Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв   шафа 13   

704 Установлення групових щиткiв на конструкцiї у готовiй 
нiшi або на стiнi, масою до 6 кг 

  шт 24 
  

705 Монтаж ящика зi знижувальним трансформатором   шт 1   

  Роздiл 3. Кабелі       

          

706 Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу 
до 20 см2 

  м 4564 
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707 Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, 
глибина борозни до 20 мм 

  м 4564 
  

708 Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними 
скобами, дiаметр труб до 25 мм 

  м 230 
  

709 Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними 
скобами, дiаметр труб до 40 мм 

  м 480 
  

710 Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються 
нормалiзованими елементами в комплектi, по стiнах i 
колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр 
умовного проходу до 25 мм 

  м 10400 

  

711 Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються 
нормалiзованими елементами в комплектi, по стiнах i 
колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр 
умовного проходу до 32 мм 

  м 300 

  

712 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

  м 1920 
  

713 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2 

  м 8480 
  

714 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 

  м 300 
  

715 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

  м 230 
  

716 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 3 кг 

  м 480 
  

717 Прокладання кабелiв перерiзом до 10 мм2 з вiнiловою, 
наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням 
накладними скобами 

  м 420 
  

  Роздiл 4. Устаткування світлотехнічне       

          

718 Монтаж свiтильникiв: бра i плафони   шт 22   

719 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 
установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 

  шт 81 
  

720 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп iз 
вбудованою ПРА, що установлюються в пiдвiсних 
стелях на пiдвiсах, кiлькiсть ламп до 6 

  шт 566 
  

721 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 
установлюються на пiдвiсках [штангах] 

  шт 5 
  

  Роздiл 5. Електроустановочні вироби       

          

722 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 
при схованiй проводцi 

  шт 77 
  

723 Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю 
установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних 
розеток] до 3 

  шт 70 
  

724 Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю 
установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних 
розеток] до 4 

  шт 55 
  

725 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй 
проводцi одноклавiшних 

  шт 138 
  

726 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй 
проводцi двоклавiшних 

  шт 17 
  

  Роздiл 6. Заземлення       

          

727 Шини заземлення електричних установок   м шин 82   

728 Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних 
основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 

  м 20 
  

  Локальний кошторис 2-1-7 на монтаж обладнання       

          

  Роздiл 1. 1-й поверх       
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729 Монтаж стелажiв та iнших конструкцiй, що 
закрiплюються на фундаментах всерединi будiвель 

  т 1,485 
  

730 Монтаж комплекту устаткування робочого мiсця 
стоматолога 

  комплект 1 
  

731 Монтаж стола для стоматолога   шт 1   

732 Монтаж стiльця для стоматолога   шт 1   

733 Установлення мийок на два вiддiлення   компл. 1   

734 Монтаж кронштейнiв для установлення пристроїв   шт 3   

735 Монтаж інтерактивного комплексу з дiапроектором   шт 3   

736 Монтаж стола для апаратури   шт 2   

737 Установлення апаратури настiльної, маса до 0,03 т 
(лінгофонне обладнання) 

  шт 1 
  

738 Монтаж стелажiв та iнших конструкцiй, що 
закрiплюються на фундаментах всерединi будiвель 

  т 1,1 
  

739 Установлення мийок на два вiддiлення   компл. 2   

740 Монтаж шафи холодильника   шт 1   

741 Монтаж плити електричної   шт 1   

742 Монтаж шафи пекарської   шт 1   

743 Монтаж кип'ятильника   шт 1   

744 Установлення мийок на одне вiддiлення   компл. 1   

745 Монтаж стола для ручних робiт iз пристроями   шт 9   

746 Монтаж машини швейної унiверсальної   шт 9   

  Роздiл 2. 2-й поверх       

          

747 Монтаж кронштейнiв для установлення пристроїв   шт 7   

748 Монтаж інтерактивного комплексу з дiапроектором   шт 7   

749 Монтаж стола фізичного iз пристроями   шт 32   

  Роздiл 3. 3-й поверх       

          

750 Монтаж кронштейнiв для установлення пристроїв   шт 6   

751 Монтаж інтерактивного комплексу з дiапроектором   шт 6   

752 Монтаж стола хімічного iз пристроями   шт 13   

753 Монтаж антрактно-розсувної завiси   комплект 1   

754 Монтаж мiсцевого вентиляцiйного вiдсмоктування, маса 
0,075 т - шафа витяжна 

  шт 1 
  

  Роздiл 4. 4-й поверх       

          

755 Монтаж стола для апаратури   шт 11   

756 Установлення апаратури настiльної, маса до 0,03 т 
(лінгофонне обладнання) 

  шт 1 
  

757 Монтаж кронштейнiв для установлення пристроїв   шт 5   

758 Монтаж інтерактивного комплексу з дiапроектором   шт 5   

  
Локальний кошторис 2-1-8 на придбання меблів та 

немонтованого обладнання 
      

          

  Роздiл 1. 1-й поверх       

          

  Роздiл 2. 2-й поверх       

          

  Роздiл 3. 3-й поверх       

          

  Роздiл 4. 4-й поверх       

          

  
Локальний кошторис 7-1-1 на Влаштування сітчастої 

огорожі навколо території 
      

          

759 Установлення металевої огорожi з сiтки по стовпах без 
цоколя, висотою 4 м 

  м 911 
  

760 Улаштування хвiрток без установлення стовпiв при 
металевих огорожах i огорожах iз панелей 

  шт 4 
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761 Улаштування ворiт з установленням металевих i 
бетонних стовпiв 

  шт 7 
  

  Локальний кошторис 7-1-2 на Благоустрій       

          

  
Роздiл 1. Пішохідна зона з асфальтобетону з бордюром 

із бортового каменю(типА2 - 7873 кв.м.) 
      

          

762 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 629,84 
  

763 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 787,3   

764 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 2267,424 
  

765 Перевезення грунту до 15 км   т 2267,424   

766 Розбирання бортових каменів на бетонній основі   м 2905   

767 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 17,784 
  

768 Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м 
транспортом загального призначення на вiдстань 15 км 

  т 104,58 
  

769 Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм 

  м2 7873 
  

770 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 1 

  м3 1811 

  

771 Перевезення грунту до 15 км   т 3169,25   

772 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 
шару 12 см 

  м2 7873 
  

773 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з 
норми 27-17-3 

  м2 -7873 
  

774 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 
шару 12 см 

  м2 7873 
  

775 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з 
норми 27-17-3 

  м2 -7873 
  

776 Влаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см 

  м2 7873 
  

777 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 
шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22- 
4 (до 4 см) 

  м2 -7873 

  

778 Влаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

  м2 7873 
  

779 Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу 
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 
мм 

  м 2905 
  

  Роздiл 2. Проїзди автотранспорту (А1 - 503 кв.м.)       

          

780 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 40,24 
  

781 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 50,3   

782 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 144,864 
  

783 Перевезення грунту до 15 км   т 144,864   

784 Розбирання бортових каменів на бетонній основі   м 208   

785 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 7,488 
  

786 Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м 
транспортом загального призначення на вiдстань 15 км 

  т 7,488 
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787 Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм 

  м2 503 
  

788 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 1 

  м3 181 

  

789 Перевезення грунту до 15 км   т 316,75   

790 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 
шару 12 см 

  м2 503 
  

791 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з 
норми 27-17-3 

  м2 503 
  

792 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 
шару 12 см 

  м2 503 
  

793 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з 
норми 27-17-3 

  м2 -503 
  

794 Влаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см 

  м2 503 
  

795 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 
шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4 

  м2 503 
  

796 Влаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

  м2 503 
  

797 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 
шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4 

  м2 5,03 
  

798 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу понад 100 мм до 150 мм 

  м 208 
  

  

 


