
 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
 

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги в 

м. Красноармійську, Донецької області (коригування  кошторисної документаціі). 

 

 
 
 

№ 
п/п 

 
На йменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

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

     

 Роздiл 1. Перекриття    

     

1 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 684,78  

2 Утеплення перекриттiв, покриттiв мінеральною ватою   м3 184  

3 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 120  

4 Укладання по перекриттю лаг з брускiв площею 
покриття пiдлоги понад 10 м2 

  м2 684,78 
 

5 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 28 мм 
площею понад 10 м2 

  м2 684,78 
 

 Роздiл 2. Двері    

     

6 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 26 
 

7 Знiмання дверних полотен   м2 56,39  

8 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 1  

9 Улаштування перемичок iз металевих балок   т 0,0718  

10 Установлення анкерних тяжів   кг 5,19  

11 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,00633  

12 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 3 
 

13 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 3 
 

14 Демонтаж залiзобетонних перемичок у стiнах iснуючих 
будiвель пiдйомником будiвельним 

  м3 0,2 
 

15 Обгортання балок сiткою   м2 2,8  

16 Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування 
каркасу 

  м2 2,8 
 

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

  м2 1,89 
 

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

  м2 6,9 
 

19 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах   м2 34,32  

20 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 34,32  

21 Встановлення дверних блокiв металевих   т 1,517  

22 Установлення анкерів для кріплення металевих дверних 
коробок 

  т 0,06 
 

23 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 33 
 

24 Знiмання дверних полотен   м2 62,95  

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

  м2 3,07 
 

26 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах   м2 50,76  

27 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 50,76  

28 Встановлення дверних блокiв металевих   т 0,384  

29 Установлення анкерів для кріплення металевих дверних 
коробок 

  т 0,04 
 

30 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 18 
 



 

 

31 Знiмання дверних полотен   м2 33,54  

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

  м2 5,04 
 

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

  м2 3,12 
 

34 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах   м2 23,1  

35 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 23,1  

36 Встановлення дверних блокiв металевих   т 0,081  

37 Установлення анкерів для кріплення металевих дверних 
коробок 

  т 0,01 
 

38 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 24 
 

39 Знiмання дверних полотен   м2 43,64  

40 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах   м2 41,85  

41 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 41,85  

42 Встановлення дверних блокiв металевих   т 0,065  

43 Установлення анкерів для кріплення металевих дверних 
коробок 

  т 0,01 
 

 Роздiл 3. Підлога    

     

44 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 38,8  

45 Улаштування звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних   м2 34,7  

46 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 34,7  

47 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 34,7 
 

48 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

  м2 34,7 
 

49 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 34,7  

50 Улаштування ізоляції з плівки поліетиленової   м2 34,7  

51 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів 
клеєм 

  м2 34,7 
 

52 Улаштування звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних   м2 4,1  

53 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 4,1  

54 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 4,1 
 

55 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

  м2 4,1 
 

56 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 4,1  

57 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм 

  м2 4,1 
 

58 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини 
стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 

  м2 4,1 
 

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

  м2 4,1 
 

60 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 537,6  

61 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 13,5  

62 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 188,8 
 

63 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
багатокольорових на цементному розчинi 

  м2 188,8 
 

64 Улаштування звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних   м2 362,3  

65 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 362,3  

1 2 3 4 5 

66 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 362,3 
 

67 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

  м2 362,3 
 

68 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 362,3  

69 Улаштування ізоляції з плівки поліетиленової   м2 362,3  

70 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів 
клеєм 

  м2 362,3 
 

71 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 546,5  



 

 

72 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 8,4  

73 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 106,3 
 

74 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
багатокольорових на цементному розчинi 

  м2 106,3 
 

75 Улаштування звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних   м2 448,6  

76 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 448,6  

77 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 448,6 
 

78 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

  м2 448,6 
 

79 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 448,6  

80 Улаштування ізоляції з плівки поліетиленової   м2 448,6  

81 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів 
клеєм 

  м2 448,6 
 

82 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 539,5  

83 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 8,4  

84 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 8,4 
 

85 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
багатокольорових на цементному розчинi 

  м2 8,4 
 

86 Улаштування звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних   м2 539,5  

87 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 539,5  

88 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 539,5 
 

89 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

  м2 539,5 
 

90 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 539,5  

91 Улаштування ізоляції з плівки поліетиленової   м2 539,5  

92 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів 
клеєм 

  м2 539,5 
 

93 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 544,6  

94 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 24,4  

95 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 24,4 
 

96 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
багатокольорових на цементному розчинi 

  м2 24,4 
 

97 Улаштування звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних   м2 544,6  

98 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 544,6  

99 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 544,6 
 

100 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

  м2 544,6 
 

101 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 544,6  

102 Улаштування ізоляції з плівки поліетиленової   м2 544,6  

103 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів 
клеєм 

  м2 544,6 
 

 Роздiл 4. Покрівля    

     

104 Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих 
азбестоцементних листiв 

  м2 941,8 
 

105 Улаштування прокладної пароiзоляцiї із підкровельної 
плівки ЮТАКОН 

  м2 941,8 
 

106 Улаштування прижимної контррейки з брусу   м3 0,842  

107 Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi 
типу " Ефект", " Престиж" 

  м2 941,8 
 

108 Улаштування карнизiв по кобилках   м2 28,8  

109 Улаштування слухових вікон   шт 2  

110 Огородження покрiвель перилами   м 126  

111 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 24,81 
 

112 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 24,81 
 



 

 

113 Розбирання жолобів з листової сталi   м 96  

114 Розбирання водостiчних труб з листової сталi з люльок   м 62,6  

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

  м 125,2 
 

116 Улаштування лотків водовідвідної системи   м 96  

 Роздiл 5. Опорядження внутрішнє    

     

117 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 
укосiв по бетону та каменю 

  м2 50,6 
 

118 Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 50,6  

119 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами укосів по штукатурцi 

  м2 50,6 
 

120 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 622,9 
 

121 Фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 1388,24 
 

122 Облицювання поверхонь рядовими керамiчними 
глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i 
кутових елементiв без установлення плиток туалетного 
гарнiтуру по цеглi та бетону 

  м2 191,24 

 

123 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними   м2 26,86  

124 Улаштування обшивки стiн пластиковими панелями по 
металевому каркасу 

  м2 21,34 
 

125 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 
укосiв по бетону та каменю 

  м2 58,61 
 

126 Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 58,61  

127 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами укосів по штукатурцi 

  м2 58,61 
 

128 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 593,9 
 

129 Фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 1132,3 
 

130 Облицювання поверхонь рядовими керамiчними 
глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i 
кутових елементiв без установлення плиток туалетного 
гарнiтуру по цеглi та бетону 

  м2 337,3 

 

131 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними   м2 90,9  

132 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 
укосiв по бетону та каменю 

  м2 31,46 
 

133 Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 31,46  

134 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами укосів по штукатурцi 

  м2 31,46 
 

135 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 586,2 
 

136 Фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 1557,4 
 



 

 

1 2 3 4 5 

137 Облицювання поверхонь рядовими керамiчними 
глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i 
кутових елементiв без установлення плиток туалетного 
гарнiтуру по цеглi та бетону 

  м2 89,2 

 

138 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 
укосiв по бетону та каменю 

  м2 37,23 
 

139 Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 37,23  

140 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами укосів по штукатурцi 

  м2 37,23 
 

141 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 608,3 
 

142 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

  м2 150,5 
 

143 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

  м2 150,5 
 

144 Розбирання обшивки стін із гіпсових панелей   м2 105,7  

145 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, 
товщина шару 20 мм 

  м2 105,7 
 

146 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi 

  м2 105,7 
 

147 Фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi 
будiвлi акріловою фарбою з розчищенням до 10% 

  м2 1339,2 
 

148 Облицювання поверхонь рядовими керамiчними 
глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i 
кутових елементiв без установлення плиток туалетного 
гарнiтуру по цеглi та бетону 

  м2 99,1 

 

 Роздiл 6. Зовнішнє оздоблення    

     

149 Демонтаж облицювання фасаду із сайдінгу   м2 1662,5  

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

  м2 49 
 

151 Облицювання цоколю по сітці плитами на основі 
каменю піщаника при площі облицювання понад 5 м2 в 
одному місці 

  м2 49 
 

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

  м2 1655,4 
 

153 Розбирання водостiчних труб з листової сталi з люльок   м 60  

 Роздiл 7. Ганки    

     

154 Розбирання монолітних бетонних площадок, сходів і 
пандусу 

  м3 3,2 
 

155 Ущiльнення грунту щебенем   м2 17,6  

156 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 2,1  

157 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 6,13  

158 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 30,7 
 

159 Улаштування покриттів з плиток керамiчних 
багатокольорових на бiтумнiй мастицi 

  м2 30,7 
 

160 Установлення металевих огорож з поручнями з 
твердолистяних порiд 

  м 11,2 
 

161 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,02584  

162 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,02584  

163 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 1,76 
 

164 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 1,76 
 

165 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 1,76 
 

166 Ущiльнення грунту щебенем   м2 3  
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167 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,28  

168 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 5,5  

169 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 3 
 

170 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 3 
 

171 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

172 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

173 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

174 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

175 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

176 Ущiльнення грунту щебенем   м2 3  

177 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,28  

178 Устройство ж-б лестниц и площадок   м3 5,5  

179 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 3 
 

180 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 3 
 

181 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

182 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

183 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

184 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

185 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

186 Ущiльнення грунту щебенем   м2 3,6  

187 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,44  

188 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 0,72  

189 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 3,6 
 

190 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 3,6 
 

191 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

192 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

193 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

194 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

195 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

 Роздiл 8. Інші роботи    

     

196 Навантаження смiття вручну   т 62,125  

197 Перевезення сміття до 10 км   т 62,125  

 
Локальний кошторис 2-1-2 на  розбирання  системи  

опалення 
   

     

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

  шт 200 
 

199 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 56 
 

200 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 80 мм 

  м 10 
 

201 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм 

  м 420 
 

202 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 

  м 60 
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203 Розбирання трубопроводiв опалення з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
50 мм 

  м 60 
 

204 Розбирання трубопроводiв опалення з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
40 мм 

  м 45 
 

205 Розбирання трубопроводiв опалення з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 45 
 

206 Розбирання трубопроводiв опалення з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 20 
 

207 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг   шт 115  

208 Демонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кг   шт 50  

209 Демонтаж кранів Маєвського   шт 60  

210 Демонтаж вентилiв дiаметром 20 мм   шт 55  

211 Демонтаж кранiв для випуску повітря дiаметром 20 мм   шт 55  

212 Демонтаж засувок дiаметром 20 мм   шт 4  

213 Демонтаж вузла обліку тепла   шт 1  

214 Демонтаж термометрiв   шт 1  

215 Демонтаж манометрiв   шт 1  

216 Демонтаж грязьовикiв   шт 2  

217 Знiмання трійників з пробкою дiаметром 50 мм   шт 4  

218 Очищення примiщень вiд смiття   т 1,414  

219 Навантаження смiття вручну   т 1,414  

220 Перевезення сміття до 15 км   т 1,414  

 
Локальний кошторис 2-1-3 на  улаштування  системи  

опалення 
   

     

221 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 20 мм 

  м 990 
 

222 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 25 мм 

  м 85 
 

223 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 32 мм 

  м 35 
 

224 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 40 мм 

  м 60 
 

225 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 50 мм 

  м 70 
 

226 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 63 мм 

  м 65 
 

227 Прокладання трубопроводiв з напiрних полiетиленових 
труб дiаметром 75 мм 

  м 10 
 

228 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих   кВт 114,417  

229 Установлення вузлiв ввода   вузол 1  

230 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, 
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина 
iзоляцiйного шару 5 0 мм 

  м 295 
 

 Локальний кошторис 2-1-4 на  вентиляцію    

     

231 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 15  

232 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 36 
 

 Локальний кошторис 2-1-5 на  розбирання  водопроводу    

     

233 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 20 
 

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

  шт 64 
 

235 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 43 
 

236 Розбирання iзоляцiї з мiнеральної вати   м3 0,14  
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237 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 80 
мм 

  м 140 
 

238 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм 

  м 20 
 

239 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 
мм 

  м 160 
 

240 Розбирдання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

  м 100 
 

241 Демонтаж пожежних кранiв дiаметром 50 мм   шт 4  

242 Демонтаж кранiв дiаметром до 50 мм   шт 35  

243 Демонтаж кранівк дiаметром 80 мм   шт 4  

244 Демонтаж кранiв для води   шт 1  

245 Демонтаж вiдцентрових насосiв з електродвигуном 
масою до 0,1 т 

  насос 1 
 

246 Демонтаж клапана дiаметром до 50 мм   шт 1  

247 Знiмання водомiрiв дiаметром 50 мм   шт 2  

248 Навантаження смiття вручну   т 0,456  

249 Перевезення сміття до 15 км   т 0,456  

 Локальний кошторис 2-1-6 на  водопровід    

     

250 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 80 
мм 

  м 30 
 

251 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм 

  м 150 
 

252 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 
мм 

  м 220 
 

253 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 
мм 

  м 50 
 

254 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

  м 10 
 

255 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 30 
 

256 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
16х2 мм 

  м 150 
 

257 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

  м 150 
 

258 Установлення насосної станції   насос 2  

259 Установлення фланцевих клапанiв зворотних 
дiаметром 50 мм 

  шт 2 
 

260 Установлення фланцевих засувок дiаметром 50 мм   шт 4  

261 Установлення фланцевих засувок дiаметром 80 мм   шт 8  

262 Установлення манометрiв з триходовим краном   комплект 3  

263 Установлення лічильників [водомiрiв] на фланцях 
дiаметром 50 мм 

  шт 1 
 

264 Установлення металевих бакiв для води масою 1 т   шт 18  

265 Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 
50 мм 

  фiльтр 1 
 

266 Установлення пожежних кранiв дiаметром 50 мм   шт 4  

 Локальний кошторис 2-1-7 на  трубопровід  гарячої  води    
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267 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових напiрних дiаметром 20 мм 

  м 160 
 

268 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових напiрних дiаметром 16х2 мм 

  м 50 
 

269 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
поліпропіленових напiрних дiаметром 20 мм 

  м 50 
 

270 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
поліпропіленових напiрних дiаметром 16х2 мм 

  м 120 
 

271 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

  м 160 
 

272 Установлення водопiдiгрiвачiв ємкiсних мiсткiстю до 1 м3   шт 12  

273 Установлення змiшувачiв   шт 84  

 Локальний кошторис 2-1-8 на  розбирання  каналізації    

     

274 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 18 
 

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

  шт 64 
 

276 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 42 
 

277 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром 100 мм 

  м 70 
 

278 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

  м 200 
 

279 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 8  

280 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 75  

281 Демонтаж мийок чавунних   к-т 4  

282 Знiмання ревізій дiаметром 100 мм   шт 4  

283 Знiмання ревізій дiаметром 50 мм   шт 28  

284 Навантаження смiття вручну   т 3,509  

285 Перевезення сміття до 15 км   т 3,509  

 Локальний кошторис 2-1-9 на  каналізацію    

     

 Роздiл 1. Каналiзацiя  побутова    

     

286 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 70 
 

287 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 250 
 

288 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

  к-т 13 
 

289 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 82 
 

290 Установлення мийок   к-т 4  

 Роздiл 2. Каналiзацiя  дренажна    

     

291 Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном 
масою до 0,1 т 

  насос 2 
 

292 Прокладання труб полiетиленових напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 10 
 

 
Локальний кошторис 2-1-10 на  демонтаж  

електрообладнання 
   

     

293 Демонтаж групових щиткiв   шт 14  

294 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп   шт 57  

295 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 180  

296 Демонтаж вимикачiв   шт 150  

297 Демонтаж розеток   шт 240  

298 Демонтаж кабелю   м 35  

299 Демонтаж схованої електропроводки   м 3480  

300 Навантаження смiття вручну   т 0,15  
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301 Перевезення сміття до 15 км   т 0,15  

 
Локальний кошторис 2-1-11 на  електросилове  

обладнання 
   

     

302 Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв   шафа 10  

303 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А 

  шт 19 
 

304 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А 

  шт 58 
 

305 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 
х полюсних на струм до 25 А 

  шт 13 
 

306 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 
при вiдкритiй проводцi 

  шт 15 
 

307 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних 
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 

  шт 200 
 

308 Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром 
до 25 мм, укладених по конструкцiях 

  м 20 
 

309 Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром 
понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкцiях 

  м 5 
 

310 Монтаж короба пластикового   м 340  

311 Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 
до 16 мм2 в труби 

  м 365 
 

312 Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 
до 16 мм2 в труби 

  м 1 
 

313 Прокладання кабелю перерiзом понад 10 мм2 до 16 
мм2 на скобах 

  м 1712 
 

314 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 17 
 

315 Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 
мм 

  шт 4 
 

316 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, 
перерiз 160 мм2 

  м 20 
 

317 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 
група ґрунту 1 

  м3 17 
 

 Локальний кошторис 2-1-12 на  електромонтажні  роботи    

     

318 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою 
понад 3 кг до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi 

  шт 11 
 

319 Установлення вимикачiв на струм до 25 А   шт 66  

320 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 2 шт 

  шт 459 
 

321 Монтаж патрона пiдвiсного для ламп розжарювання   шт 42  

322 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 1-клавiшних 

  шт 39 
 

323 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 2-клавiшних 

  шт 93 
 

324 Установлення вимикачiв неутопленого типу при 
вiдкритiй проводцi 

  шт 8 
 

325 Установлення трансформаторiв понижувальних 
потужнiстю до 0,25 кВ.А 

  шт 1 
 

326 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 
дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку 

  м 1850 
 

327 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в труби 

  м 1850 
 

 Локальний кошторис 2-1-13 на  пожежну  сигналізацію    

     

 Роздiл 1. Протипожежна автоматика    

     

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

  шт 2 
 

329 Прилад ПС на 4 променi   шт 1  
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330 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному 
виконаннi 

  шт 7 
 

331 Сповiщувач ПС автоматичний димовий 
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у 
нормальному виконаннi 

  шт 30 
 

332 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному 
виконаннi 

  шт 108 
 

333 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному 
виконаннi 

  шт 14 
 

334 Сповiщувач ПС автоматичний димовий 
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у 
нормальному виконаннi 

  шт 2 
 

335 Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по 
стiнах i стелях цегляних 

  м 20 
 

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

  м 1300 
 

337 Кабель- канал   м 1300  

 Роздiл 2. Звукова  сигналiзацiя  про  пожежу    

     

338 Монтаж моноблока акустичної системи   шт 1  

339 Монтаж акустичної системи   шт 99  

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

  м 560 
 

341 Коробка вiдгалужувальна на стiнi   шт 10  

 Локальний кошторис 2-2-1 на загальнобудівельні роботи    

     

 Роздiл 1. Перекриття    

     

342 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 221,2  

343 Утеплення перекриттiв, покриттiв мінеральною ватою   м3 56,78  

344 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 12,54  

345 Укладання по перекриттю лаг з брускiв площею 
покриття пiдлоги понад 10 м2 

  м2 221,2 
 

346 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 28 мм 
площею понад 10 м2 

  м2 221,2 
 

 Роздiл 2. Двері    

     

347 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 1 
 

348 Знiмання дверних полотен   м2 3,12  

349 Демонтаж імпосту   шт 1  

350 Знiмання рам імпосту   м2 0,32  

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

  м2 3,41 
 

352 Встановлення дверних блокiв металевих   т 0,087  

353 Установлення анкерів для кріплення металевих дверних 
коробок 

  т 0,01 
 

354 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 1 
 

355 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 3,78 
 

356 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 3,78 
 

357 Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих 
дверей усерединi будiвлi розбiленим колером з 
розчищенням старої фарби до 35% 

  м2 32,86 
 

 Роздiл 3. Підлога    
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358 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 23,3  

359 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 199,5  

360 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 218,5 
 

361 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
багатокольорових на цементному розчинi 

  м2 218,5 
 

362 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 23,3  

363 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 23,3 
 

364 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

  м2 23,3 
 

365 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 23,3  

366 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 23,3 
 

367 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів 
клеєм 

  м2 23,3 
 

368 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 34,6 
 

369 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
багатокольорових на цементному розчинi 

  м2 34,6 
 

 Роздiл 4. Опорядження внутрішнє    

     

370 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 
будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням 
понад 35% 

  м2 222,4 
 

371 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, 
товщина шару 20 мм 

  м2 57,8 
 

372 Клейове полiпшене фарбування ранiше пофарбованих 
поверхонь усерединi будiвлi 

  м2 76,8 
 

373 Фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi 
будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням 
понад 35% 

  м2 221,9 
 

374 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними   м2 73,9  

375 Облицювання поверхонь рядовими керамiчними 
глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i 
кутових елементiв без установлення плиток туалетного 
гарнiтуру по цеглi та бетону 

  м2 528,42 

 

376 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, 
товщина шару 20 мм 

  м2 73,3 
 

377 Клейове полiпшене фарбування ранiше пофарбованих 
поверхонь усерединi будiвлi 

  м2 107,3 
 

 Роздiл 5. Зовнішнє оздоблення    

     

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

  м2 375 
 

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

  м2 49 
 

380 Облицювання цоколю по сітці плитами на основі 
каменю піщаника при площі облицювання понад 5 м2 в 
одному місці 

  м2 49 
 

381 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 12,32 
 

382 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 12,32 
 

383 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 12,32 
 

 Роздiл 6. Ганок головного входу та естакада    
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384 Розбирання монолітних бетонних площадок, сходів і 
пандусу 

  м3 0,3392 
 

385 Ущiльнення грунту щебенем   м2 7,956  

386 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,87  

387 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 2,36  

388 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 19,3 
 

389 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 19,3 
 

390 Установлення металевих огорож з поручнями з 
твердолистяних порiд 

  м 5 
 

391 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

392 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

393 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

394 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

395 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

396 Розбирання монолітних бетонних площадок, сходів і 
пандусу 

  м3 1,09 
 

397 Ущiльнення грунту щебенем   м2 1,68  

398 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,2  

399 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 0,81  

400 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 8,5 
 

401 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 8,5 
 

402 Установлення металевих огорож з поручнями з 
твердолистяних порiд 

  м 1 
 

403 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

404 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

405 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

406 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

407 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

408 Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 
3 шари 

  м2 4 
 

409 Утеплення покриттiв теплоiзоляцiйними сипкими 
матерiалами 

  м3 0,3 
 

410 Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки   м2 4  

411 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної 
вирiвнювальної стяжки додавати або виключати 

  м2 -4 
 

412 Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що 
наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в два шари 

  м2 4 
 

 Роздiл 7. Інші роботи    

     

413 Навантаження смiття вручну   т 17,417  

414 Перевезення сміття до 10 км   т 17,417  

 
Локальний кошторис 2-2-2 на  розбирання  системи  

опалення 
   

     

415 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз 
борозен до 40 см2 

  м 16 
 

416 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 36 
 

417 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 80 мм 

  м 15 
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418 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 50 мм 

  м 80 
 

419 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм 

  м 80 
 

420 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 

  м 25 
 

421 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг   шт 19  

422 Демонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кг   шт 2  

423 Демонтаж розширювальних бакiв   шт 1  

424 Демонтаж вентилiв дiаметром 20 мм   шт 12  

425 Демонтаж вентилiв дiаметром 20 мм   шт 12  

426 Демонтаж кранiв для випуску повітря дiаметром 50 мм   шт 4  

427 Демонтаж вузла обліку тепла   шт 1  

428 Демонтаж термометрiв   шт 1  

429 Демонтаж манометрiв   шт 1  

430 Демонтаж грязьовикiв   шт 2  

431 Демонтаж крана кульового дiаметром 80 мм   шт 1  

432 Демонтаж елеваторiв №1-5   шт 1  

433 Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 80 мм   шт 2  

434 Демонтаж повiтрозбiрникiв горизонтальних i 
вертикальних 

  шт 2 
 

435 Розбирання iзоляцiї з мiнеральної вати   м3 0,15  

436 Демонтаж кранiв для води діаметром 20 мм   шт 12  

437 Демонтаж кранiв для води діаметром 50 мм   шт 2  

438 Навантаження смiття вручну   т 0,347  

439 Перевезення сміття до 15 км   т 0,347  

 
Локальний кошторис 2-2-3 на  улаштування  системи  

опалення 
   

     

440 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 20 мм 

  м 75 
 

441 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 25 мм 

  м 65 
 

442 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 32 мм 

  м 40 
 

443 Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових 
напiрних дiаметром 40 мм 

  м 25 
 

444 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих   кВт 13,35  

445 Установлення вузлiв ввода   вузол 1  

446 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

  м 36 
 

 Локальний кошторис 2-2-4 на  розбирання  вентиляції    

     

 Роздiл 1. П1    

     

447 Демонтаж радiальних вентиляторiв без напрямних 
апаратiв, маса вентиляторів понад 0,4 до 0,6 т 

  шт 1 
 

448 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 63 0 мм, 
периметром 2070 мм з листової сталi товщиною до 0,9 
мм 

  м2 35,6076 
 

449 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 400 мм, 
периметром 1000 мм з листової сталi товщиною до 0,9 
мм 

  м2 7,536 
 

450 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 320 мм, 
периметром 1000 мм з листової сталi товщиною до 0,9 
мм 

  м2 19,782 
 

451 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 250 мм, 
периметром 540 мм з листової сталi товщиною до 0,9 мм 

  м2 3,925 
 

452 Знімання вентиляцiйних грат   шт 7  

 Роздiл 2. В1    
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453 Демонтаж радiальних вентиляторiв без напрямних 
апаратiв, маса вентиляторів понад 0,4 до 0,6 т 

  шт 1 
 

454 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 63 0 мм, 
периметром 2070 мм з листової сталi товщиною до 0,9 
мм 

  м2 29,673 
 

455 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 400 мм, 
периметром 1000 мм з листової сталi товщиною до 0,9 
мм 

  м2 6,28 
 

456 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 320 мм, 
периметром 1000 мм з листової сталi товщиною до 0,9 
мм 

  м2 24,7275 
 

457 Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 250 мм, 
периметром 540 мм з листової сталi товщиною до 0,9 мм 

  м2 11,775 
 

458 Знімання вентиляцiйних грат   шт 8  

 Локальний кошторис 2-2-5 на  вентиляцію    

     

 Роздiл 1. ВП1    

     

459 Установлення вентиляторiв радiальних масою понад 0,4 
до 0,6 т з електродвигуном на однiй осi 

  шт 2 
 

460 Установлення рекуператора   шт 1  

461 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 2  

462 Установлення водяного нагрівача   шт 1  

463 Установлення клапанiв пелюсткових до осьових 
вентиляторiв номером до 12,5 

  клапан 1 
 

 Роздiл 2. Приточна  система    

     

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

  м2 30,9 
 

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

  м2 46,4 
 

466 Прокладання переходів з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,7 мм 

  м2 1,7 
 

467 Прокладання відводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,7 мм 

  м2 10 
 

468 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 20 
 

 Роздiл 3. Витяжна  система    

     

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

  м2 38,8 
 

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

  м2 37,2 
 

471 Прокладання переходів з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,7 мм 

  м2 1,45 
 

472 Прокладання відводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,7 мм 

  м2 13 
 

473 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 18 
 

474 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 

  грати 1 
 

475 Установлення зонтiв над устаткуванням   м2 1,47  

476 Установлення шибера 200х200   шт 2  

477 Установлення шибера 150х150   шт 1  

 Роздiл 4. В2,В3    

     

478 Установлення вентиляторiв осьових масою понад 0,025 
до 0,05 т 

  шт 2 
 

 Локальний кошторис 2-2-6 на  розбирання  водопроводу    
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479 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз 
борозен до 40 см2 

  м 3,5 
 

480 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 14 
 

481 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм 

  м 10 
 

482 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм 

  м 10 
 

483 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40 
мм 

  м 30 
 

484 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 
мм 

  м 50 
 

485 Розбирдання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

  м 60 
 

486 Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 100 мм   шт 4  

487 Демонтаж кранiв дiаметром до 50 мм   шт 29  

488 Демонтаж кранiв для води   шт 21  

489 Навантаження смiття вручну   т 0,205  

490 Перевезення сміття до 15 км   т 0,205  

 Локальний кошторис 2-2-7 на  водопровід    

     

491 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм 

  м 10 
 

492 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм 

  м 10 
 

493 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 40 
 

494 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 30 
 

495 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
16х2 мм 

  м 60 
 

496 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

  м 90 
 

497 Установлення насосiної станції   насос 2  

498 Установлення фланцевих засувок дiаметром 50 мм   шт 5  

499 Установлення фланцевих засувок дiаметром 100 мм   шт 4  

500 Установлення манометрiв з триходовим краном   комплект 3  

501 Установлення лічильників [водомiрiв] на фланцях 
дiаметром 50 мм 

  шт 1 
 

502 Установлення металевих бакiв для води масою 1 т   шт 1  

503 Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 
50 мм 

  фiльтр 1 
 

504 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання діаметром 100 мм 

  шт 1 
 

 
Локальний кошторис 2-2-8 на  розбирання  

трубопроводу  гарячої  води 
   

     

505 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз 
борозен до 40 см2 

  м 7,5 
 

506 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 9 
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507 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм 

  м 10 
 

508 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40 
мм 

  м 30 
 

509 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 
мм 

  м 50 
 

510 Розбирдання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

  м 60 
 

511 Демонтаж кранiв дiаметром до 50 мм   шт 26  

512 Демонтаж кранiв для води   шт 21  

513 Навантаження смiття вручну   т 0,111  

514 Перевезення сміття до 15 км   т 0,111  

 Локальний кошторис 2-2-9 на  трубопровід  гарячої  води    

     

515 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових напiрних дiаметром 20 мм 

  м 40 
 

516 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових напiрних дiаметром 16х2 мм 

  м 30 
 

517 Установлення водопiдiгрiвачiв ємкiсних мiсткiстю до 1 м3   шт 5  

518 Установлення змiшувачiв   шт 20  

 Локальний кошторис 2-2-10 на  розбирання  каналізації    

     

519 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 18 
 

520 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз 
борозен до 40 см2 

  м 32 
 

521 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 14 
 

522 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром 100 мм 

  м 50 
 

523 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

  м 300 
 

524 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 1  

525 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 7  

526 Демонтаж мийок чавунних   к-т 3  

527 Знiмання ревізій дiаметром 100 мм   шт 1  

528 Знiмання прочисток   шт 3  

529 Демонтаж ванн чавунних   к-т 5  

530 Знiмання трапiв чавунних   шт 9  

531 Навантаження смiття вручну   т 3,509  

532 Перевезення сміття до 15 км   т 3,509  

 Локальний кошторис 2-2-11 на  каналізацію    

     

533 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 60 
 

534 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 30 
 

535 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

  к-т 1 
 

536 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 7 
 

537 Установлення мийок   к-т 3  

538 Установлення ванн купальних чавунних   к-т 5  

539 Установлення трапiв дiаметром 100 мм   к-т 9  

540 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 2 
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Локальний кошторис 2-2-13 на  демонтаж  

електрообладнання 
   

     

541 Демонтаж групових щиткiв   шт 4  

542 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп   шт 28  

543 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 26  

544 Демонтаж вимикачiв   шт 28  

545 Демонтаж розеток   шт 20  

546 Демонтаж кабелю   м 130  

547 Демонтаж схованої електропроводки   м 300  

548 Навантаження смiття вручну   т 0,051  

549 Перевезення сміття до 15 км   т 0,051  

 Локальний кошторис 2-2-14 на  електромонтажні  роботи    

     

550 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою 
понад 3 кг до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi 

  шт 10 
 

551 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А 

  шт 3 
 

552 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А 

  шт 13 
 

553 Установлення вимикачiв на струм до 25 А   шт 39  

554 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 2 шт 

  шт 60 
 

555 Монтаж патрона пiдвiсного для ламп розжарювання   шт 13  

556 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 1-клавiшних 

  шт 11 
 

557 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 2-клавiшних 

  шт 7 
 

558 Установлення вимикачiв неутопленого типу при 
вiдкритiй проводцi 

  шт 3 
 

559 Установлення трансформаторiв понижувальних 
потужнiстю до 0,25 кВ.А 

  шт 1 
 

560 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 
при вiдкритiй проводцi 

  шт 10 
 

561 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних 
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 

  шт 7 
 

562 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 
дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку 

  м 330 
 

563 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 
дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах 
пiд заливку 

  м 45 
 

564 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в труби 

  м 375 
 

565 Прокладання кабелю перерiзом понад 10 мм2 до 16 
мм2 на скобах 

  м 30 
 

566 Монтаж короба пластикового   м 70  

 
Локальний кошторис 2-3-1 на загальнобудівельні роботи 

по амбулаторії № 5 
   

     

 Роздiл 1. Перекриття    

     

567 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 442,8  

568 Утеплення перекриттiв, покриттiв мінеральною ватою   м3 107,34  

569 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 93,88  

570 Укладання по перекриттю лаг з брускiв площею 
покриття пiдлоги понад 10 м2 

  м2 442,8 
 

571 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 28 мм 
площею понад 10 м2 

  м2 442,8 
 

 Роздiл 2. Підсилення  Лм-1, Лм-2    

     

572 Пробивання гнiзд розмiром 250х250 мм в цегляних 
стiнах вручну 

  гнiзд 4 
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573 Виготовлення елементів підсилення сходової площадки   т 0,078  

574 Монтаж елементів підсилення сходової площадки   т 0,078  

575 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 3,14 
 

576 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 3,14 
 

577 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 3,14 
 

578 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 0,36  

579 Пробивання гнiзд розмiром 250х250 мм в цегляних 
стiнах вручну 

  гнiзд 4 
 

580 Виготовлення елементів підсилення сходової площадки   т 0,078  

581 Монтаж елементів підсилення сходової площадки   т 0,078  

582 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 3,14 
 

583 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 3,14 
 

584 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 3,14 
 

585 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 0,36  

 Роздiл 3. Опорядження    

     

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

  м2 568,5 
 

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

  м2 60,5 
 

588 Облицювання цоколю по сітці плитами на основі 
каменю піщаника при площі облицювання понад 5 м2 в 
одному місці 

  м2 60,5 
 

 Роздiл 4. Ганок і площадки    

     

589 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 0,6  

590 Розбирання монолітних бетонних площадок і сходів   м3 0,6966  

591 Ущiльнення грунту щебенем   м2 4,83  

592 Улаштування пiдстильного шару бетонного під цегляну 
кладку 

  м3 0,1 
 

593 Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз 
цегли 

  м3 0,6 
 

594 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,34  

595 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 1,12  

596 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 7,36 
 

597 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 7,36 
 

598 Установлення металевих огорож з поручнями з 
твердолистяних порiд 

  м 5 
 

599 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

600 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

601 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

602 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

603 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

604 Ущiльнення грунту щебенем   м2 3,6  

605 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,44  

606 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 0,72  

607 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 3,6 
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608 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 3,6 
 

609 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

610 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

611 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

612 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

613 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

614 Ущiльнення грунту щебенем   м2 3,6  

615 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,44  

616 Устройство ж-б лестниц , площадок   м3 0,72  

617 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 3,6 
 

618 Улаштування покриття з плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на бiтумнiй мастицi 

  м2 3,6 
 

619 Виготовлення металевих решіток для витирання ніг.   т 0,01292  

620 Установлення металевих решіток для витирання ніг   т 0,01292  

621 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 0,88 
 

622 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 0,88 
 

623 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 0,88 
 

 Роздiл 5. Відмостка    

     

624 Розбирання цементнобетонних покриттiв   м3 4,652  

625 Ущiльнення грунту щебенем   м2 116,3  

626 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 11,63  

627 Улаштування одношарових асфальтобетонних 
покриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистої 
асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см 

  м2 116,3 
 

628 На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або 
виключати до норми 18-46-1 

  м2 -116,3 
 

629 Установлення бортових каменiв бетонних i 
залiзобетонних при iнших видах покриттiв 

  м 96,9 
 

 Роздiл 6. Інші роботи    

     

630 Навантаження смiття вручну   т 13,071  

631 Перевезення сміття до 10 км   т 13,071  

 
Локальний кошторис 2-3-2 на загальнобудівельні роботи 

по будівлі гаражу 
   

     

 Роздiл 1. Стіни    

     

632 Розбирання кам'яної кладки стiн iз шлакобетонних 
каменiв 

  м3 5,97 
 

633 Мурування стін іцз каменю повнотілого СКЕР-1   м3 5,97  

 Роздiл 2. Покрівля    

     

634 Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих 
азбестоцементних листiв 

  м2 91,2 
 

635 Улаштування прокладної пароiзоляцiї із підкровельної 
плівки ЮТАКОН 

  м2 91,2 
 

636 Улаштування прижимної контррейки з брусу   м3 0,27  

637 Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi 
типу " Ефект", " Престиж" 

  м2 91,2 
 

 Роздiл 3. Опоряджувальні роботи    

     

638 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 29 
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639 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 29 
 

640 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 29 
 

641 Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi 
цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

  м2 117,6 
 

642 Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 
по каменю стiн фасадiв 

  м2 36,06 
 

 Роздiл 4. Відмостка    

     

643 Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлю з 
застосуванням автогрейдерiв, глибина корита до 250 мм 

  м2 48,8 
 

644 Ущiльнення грунту щебенем   м2 48,8  

645 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 4,88  

646 Улаштування одношарових асфальтобетонних 
покриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистої 
асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см 

  м2 48,8 
 

647 На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або 
виключати до норми 18-46-1 

  м2 -48,8 
 

648 Установлення бортових каменiв бетонних i 
залiзобетонних при iнших видах покриттiв 

  м 40,6 
 

 Роздiл 5. Інші роботи    

     

649 Навантаження смiття вручну   т 6,91  

650 Перевезення сміття до 10 км   т 6,91  

 
Локальний кошторис 2-3-3 на  розбирання  системи  

опалення 
   

     

651 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 18 
 

652 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз 
борозен до 40 см2 

  м 3 
 

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

  шт 15 
 

654 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 44 
 

655 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 80 мм 

  м 25 
 

656 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 50 мм 

  м 200 
 

657 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм 

  м 140 
 

658 Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевих 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 

  м 75 
 

659 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг   шт 10  

660 Демонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кг   шт 1  

661 Демонтаж ребристих труб   шт 43  

662 Демонтаж вентилiв дiаметром 20 мм   шт 34  

663 Демонтаж фланцевих засувок дiаметром до 100 мм   шт 8  

664 Демонтаж повiтрозбiрникiв горизонтальних i 
вертикальних 

  шт 2 
 

665 Демонтаж вузла обліку тепла   шт 1  

666 Демонтаж термометрiв   шт 1  

667 Демонтаж манометрiв   шт 1  

668 Демонтаж грязьовикiв   шт 2  

669 Навантаження смiття вручну   т 1,414  

670 Перевезення сміття до 15 км   т 1,414  

 
Локальний кошторис 2-3-4 на  улаштування  системи  

опалення 
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671 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 320 
 

672 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 40 
 

673 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 40 
 

674 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
40 мм 

  м 45 
 

675 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
50 мм 

  м 45 
 

676 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
63 мм 

  м 30 
 

677 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих   кВт 31,886  

678 Установлення вузлiв ввода   вузол 1  

679 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

  м 143 
 

 Локальний кошторис 2-3-5 на  вентиляцію    

     

680 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 4  

681 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 10 
 

 Локальний кошторис 2-3-6 на  розбирання  водопроводу    

     

682 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 20 
 

683 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз 
борозен до 40 см2 

  м 5,5 
 

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

  шт 3 
 

685 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 21 
 

686 Розбирання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм 

  м 10 
 

687 Розбирдання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

  м 80 
 

688 Демонтаж кранiв дiаметром до 50 мм   шт 19  

689 Демонтаж кранiв для води   шт 17  

690 Знiмання водомiрiв дiаметром 50 мм   шт 1  

691 Навантаження смiття вручну   т 0,1  

692 Перевезення сміття до 15 км   т 0,1  

 Локальний кошторис 2-3-7 на   водопровід    

     

693 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм 

  м 10 
 

694 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 35 
 

695 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 20 
 

696 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 30 
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697 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
16х2 мм 

  м 60 
 

698 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

  м 95 
 

699 Установлення лічильників [водомiрiв] на рiзьбi 
діаметром до 40 мм 

  шт 1 
 

700 Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 
20 мм 

  фiльтр 1 
 

701 Установлення манометрiв з триходовим краном   комплект 1  

702 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм 

  шт 1 
 

 Локальний кошторис 2-3-8 на  трубопровід  гарячої  води    

     

703 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових напiрних дiаметром 20 мм 

  м 45 
 

704 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових напiрних дiаметром 16х2 мм 

  м 30 
 

705 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

  м 45 
 

706 Установлення водопiдiгрiвачiв ємкiсних мiсткiстю до 1 м3   шт 3  

707 Установлення змiшувачiв   шт 18  

 Локальний кошторис 2-3-9 на  розбирання  каналізації    

     

708 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 18 
 

709 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз 
борозен до 40 см2 

  м 35,5 
 

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

  шт 3 
 

711 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 40х40 
мм в стiнах 

  шт 22 
 

712 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром 100 мм 

  м 70 
 

713 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

  м 30 
 

714 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 5  

715 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 15  

716 Демонтаж мийок чавунних   к-т 1  

717 Демонтаж ванн чавунних   к-т 5  

718 Знiмання ревізій дiаметром 100 мм   шт 1  

719 Знiмання ревізій дiаметром 50 мм   шт 2  

720 Навантаження смiття вручну   т 1,774  

721 Перевезення сміття до 15 км   т 1,774  

 Локальний кошторис 2-3-10 на  каналізацію    

     

722 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 70 
 

723 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 30 
 

724 Улаштування витяжного ковпака, дiаметр труб 100 мм   стояк 2  

725 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

  к-т 6 
 

726 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 15 
 

727 Установлення мийок   к-т 1  

728 Установлення ванн купальних чавунних   к-т 1  

729 Установлення трапiв дiаметром 100 мм   к-т 1  

730 Установлення пiддонiв душових   к-т 1  

731 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 2 
 

     

 Локальний кошторис 2-3-12 на  демонтаж  
електрообладнання 

  
 

     



 

 

732 Демонтаж групових щиткiв   шт 3  

733 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп   шт 50  

734 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 48  

735 Демонтаж вимикачiв   шт 63  

736 Демонтаж розеток   шт 74  

737 Демонтаж кабелю   м 55  

738 Демонтаж схованої електропроводки   м 620  

739 Навантаження смiття вручну   т 0,041  

740 Перевезення сміття до 15 км   т 0,041  

 Локальний кошторис 2-3-13 на  електромонтажні  роботи    

     

741 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою 
понад 3 кг до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi 

  шт 5 
 

742 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А 

  шт 3 
 

743 Установлення вимикачiв на струм до 25 А   шт 36  

744 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 2 шт 

  шт 154 
 

745 Монтаж патрона пiдвiсного для ламп розжарювання   шт 22  

746 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 1-клавiшних 

  шт 20 
 

747 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 2-клавiшних 

  шт 30 
 

748 Установлення вимикачiв неутопленого типу при 
вiдкритiй проводцi 

  шт 5 
 

749 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 
при вiдкритiй проводцi 

  шт 10 
 

750 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних 
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 

  шт 50 
 

751 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 
дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку 

  м 1175 
 

752 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 
дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах 
пiд заливку 

  м 20 
 

753 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в труби 

  м 1195 
 

754 Прокладання кабелю перерiзом понад 10 мм2 до 16 
мм2 на скобах 

  м 105 
 

755 Монтаж короба пластикового   м 30  

 

 

 

 

 


