
   
 

Додаток 3 

до тендерної документації  

 

 

Технічне завдання 

 

Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок розташований за адресою: 

Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 12 

 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

 
 
 

1 

Локальний кошторис 2-1-1 на демонтажні роботи 

Роздiл 1. Демонтаж, 1 этаж и типовые этажи 2-9 

Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

Розбирання цегляних перегородок 

Демонтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т 
(дверные блоки) 

Знiмання дверних полотен 

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

Знiмання засклених вiконних рам 

Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

Демонтаж мусоропровода 

Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях, 
сечение отверстий до 200х200 мм 

Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях, 
сечение отверстий 600х300 мм 

Разборка покрытий полов 

Розбирання цементних покриттiв пiдлог 

Локальний кошторис 2-1-2 на загальнобудівельні роботи 

Роздiл 1. Усиление проемов, перемычки 

Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли 

Пiдсилення цегляних стiн стальними обоймами 

Укладання перемичок масою до 0,3 т 

Роздiл 2. Витражи и перегородки 

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

Кладка внутренних стен из кирпича керамического при 
высоте этажа свыше 4 м 

Кладка перегородок кирпичных армированных 
толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте 
этажа до 4 м (1 этаж и типовые этажи 2-9) 

Роздiл 3. Окна и двери 

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

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

Установлення пластикових пiдвiконних дошок 

 
 
 

м2 

 
 
 

1555,1 

 

2 м3 202,4 

3 т 5,64 

4 м2 536,11 

5 шт 417 

6 м2 373,37 

7 шт 206 

8 
 

56 

9 шт 113 

10 шт 1 

11 м2 915,6 

12 м2 915,6 

 
 

13 

 
 

м3 

 
 

0,252 

14 т 0,825 

15 шт 13 

 
16 

 
м2 

 
315,06 

 
17 

 
м3 

 
12 

18 м2 312 

 
 

19 

 
 

м2 

 
 

355,81 

 
20 

 
м2 

 
17,56 

 
21 

 
м 

 
315 



2Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2) - 2 - 37_СД_ВОБ 
 

 

1 2 3 4 5 

22 Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх 

прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 

Установлення металевих дверних коробок iз 

навiшуванням дверних полотен 

Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї 

Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю укосiв плоских при ширинi до 200 

мм 

Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi 

Роздiл 4. Підлоги 
 

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 50 мм 

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

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 75 мм 

Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 

клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 30 мм 

Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на 
мастицi бiтумiноль, перший шар 

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 30 мм 

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

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 50 мм 

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

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 75 мм 

Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 

клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 30 мм 

Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на 
мастицi бiтумiноль, перший шар 

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 30 мм 

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

Роздiл 5. Опорядження внутрішнє 

 
Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами 
[фальшстены] по металлическому каркасу (ниши 
коммуникаций) 

м2 535,84  

23 м2 164,85 

24 м2 245 

25 м 578 

 

26 

 

м2 

 

86,7 

 
27 

 
м2 

 
427,8 

28 м2 427,8 

29 м2 427,8 

 

30 
 

м2 
 

202,2 

31 м2 202,2 

32 м2 202,2 

33 м2 16 

34 м2 16 

35 м2 16 

36 м2 16 

37 м2 16 

38 м2 16 

 

39 
 

м2 
 

1126,4 

40 м2 1126,4 

41 м2 1126,4 

 

42 
 

м2 
 

2000,8 

43 м2 2000,8 

44 м2 2000,8 

45 м2 544 

46 м2 544 

47 м2 544 

48 м2 544 

49 м2 544 

50 м2 544 

 
 

51 

 
 

м2 

 
 

150 



3Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2) - 3 - 37_СД_ВОБ 
 

 

1 2 3 4 5 

52 Устройство дверей в ниши 800х800 в гипсокартонной 
стене 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

Огрунтовка поверхности стен и потолков 

Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 

Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 

Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Просте фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Просте фарбування стiн бiлилами по штукатурцi та 

збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Просте фарбування стель бiлилами по штукатурцi та 

збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 

12 шт 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

Огрунтовка поверхности стен и потолков 

Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 

Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 

Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Просте фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Просте фарбування стiн бiлилами по штукатурцi та 

збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Просте фарбування стель бiлилами по штукатурцi та 

збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 

12 шт 

Роздiл 6. Каналы, мусоропровод, техэтаж 
 

Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях 

Установка гильз из труб диаметром 76 мм 

Кладка стен каналов из кирпича керамического 
(вентканалы и выходы труб) 

Устройство перекрытий каналов 

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

Ремонт примикань гiдроiзоляцiйного килима до лiйки 
внутрiшнього водостоку 

Монтаж смiттєпроводу зi стволом з азбестоцементних 
труб у 9-поверхових будівлях з п'ятьма клапанами 
загальною висотою 25 м 

Розбирання засипки горищних перекриттів 

Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один шар 

шт 90  

53 м2 1070 

54 м2 184,5 

55 м2 651,8 

56 м2 1906,3 

57 м2 1254,5 

58 м2 651,8 

59 м2 924,8 

 

60 

 

м2 

 

620,7 

 

61 
 

м2 
 

184,5 

62 м2 31,1 

63 м2 145,2 

 

64 
 

м2 
 

5450,4 

65 м2 69,2 

66 м2 3419,2 

67 м2 8938,8 

68 м2 5519,6 

69 м2 3419,2 

70 м2 4044,8 

 

71 

 

м2 

 

2808 

 

72 

 

м2 

 

553,6 

73 м2 611,2 

74 м2 1484,8 

 
 

75 

 
 

шт 

 
 

8 

76 м 2,88 

77 м3 7,73 

78 м3 0,89 

79 м2 1,5 

80 шт 2 

81 
 

2 

 

82 
 

м2 
 

572 

83 м2 572 



4Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2) - 4 - 37_СД_ВОБ 
 

 

1 2 3 4 5 

84 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або 

мат мiнераловатних або скловолокнистих 

Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один шар 

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжек цементных до 30 мм 

Роздiл 7. Покрівля 
 

Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 
3 шари 

Демонтаж стяжки 

Розбирання iзоляцiї з мiнеральної вати 

Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один шар 

Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 

На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной 

выравнивающей стяжки добавлять до 50 мм 

Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або 

мат мiнераловатних або скловолокнистих 

Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 

На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной 
выравнивающей стяжки добавлять до 50 мм 
Улаштування покрiвель скатних iз наплавлюваних 

матерiалiв у три шари iз захисним шаром гравiю або 
щебеню на бiтумнiй мастицi 

Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних 
покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз 

застосуванням газопламеневих пальникiв, з 
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталi 

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

Обгородження покрiвель перилами 

Установлення воронок зливних дiаметром 100 мм 

Роздiл 8. Кровля кафе 

 

Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 
3 шари 

Демонтаж стяжки 

Розбирання iзоляцiї з мiнеральної вати 

Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один шар 

Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 

На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной 

выравнивающей стяжки добавлять до 50 мм 

Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або 

мат мiнераловатних або скловолокнистих 

Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 

На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной 
выравнивающей стяжки добавлять до 50 мм 
Улаштування покрiвель скатних iз наплавлюваних 

матерiалiв у три шари iз захисним шаром гравiю або 
щебеню на бiтумнiй мастицi 

Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних 
покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз 
застосуванням газопламеневих пальникiв, з 
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталi 
Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, 
звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi 

Роздiл 9. Металлические конструкции 

 

Изготовление решетчатых конструкций [ограждения 

кровли и пандуса, ОГ-1] (99/ПКД-АБ, лист 25) 

Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

м2 572  

85 м2 572 

86 м2 572 

87 м2 572 

 
88 

 
м2 

 
572 

89 м2 572 

90 м3 114,4 

91 м2 572 

92 м2 572 

93 м2 572 

94 м2 572 

95 м2 572 

96 м2 572 

97 м2 572 

 

98 

 

м 

 

109 

 
99 

 
м2 

 
109 

100 м 109 

101 шт 2 

 
102 

 
м2 

 
87,67 

103 м2 87,67 

104 м3 17,534 

105 м2 87,67 

106 м2 87,67 

107 м2 87,67 

108 м2 87,67 

109 м2 87,67 

110 м2 87,67 

111 м2 87,67 

 

112 

 

м 

 

41 

 
113 

 
м2 

 
21 

 
114 

 
т 

 
2,553953488 

115 м2 46,08 



5Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2) - 5 - 37_СД_ВОБ 
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116 Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ХВ-124 (за 2 раза) 

Изготовление решетчатых конструкций [ограждения 

кровли и пандуса, ОГ-2] (99/ПКД-АБ, лист 26) 

Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ХВ-124 (за 2 раза) 

Изготовление решетчатых конструкций [ограждения 

кровли и пандуса, ОГ-3] (99/ПКД-АБ, лист 27) 

Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ХВ-124 (за 2 раза) 

Роздiл 10. Пандус 
 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
щебеневих шарiв 

Устройство пандуса 

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

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

Установлення металевої огорожi без поручня 

Роздiл 11. Крыльцо в осях 4-5 ряда А 

 

Разборка существующего крыльца 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
щебеневих шарiв 

Устройство крыльца 

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

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

Роздiл 12. Крыльцо по оси 1 ряда Б-В 
 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
щебеневих шарiв 

Устройство крыльца 

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

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

Роздiл 13. Крыльцо в осях 2-3 ряда В-Г  
Крыльцо в осях 6-7 ряда В-Г 

 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
щебеневих шарiв 

Устройство крыльца 

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

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

м2 46,08  

117 т 3,056124031 

118 м2 67,97 

119 м2 67,97 

120 т 0,776395349 

121 м2 132,78 

122 м2 132,78 

 
123 

 
м3 

 
1,1 

124 м3 6 

125 т 0,59384 

126 м2 13,6 

127 м2 13,6 

 

128 

 

м 

 

10 

 
129 

 
м3 

 
8,4 

130 м3 0,7545 

131 м3 5,1 

132 т 0,06644 

133 м2 5,03 

134 м2 5,03 

 
 

135 

 
 

м3 

 
 

0,567 

136 м3 4,7 

137 т 0,033 

138 м2 5,03 

139 м2 3,78 

 

 
140 

 

 
м3 

 

 
0,63 

141 м3 7 

142 т 0,066 

143 м2 4,2 

144 м2 4,2 
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145 

Роздiл 14. Отмостка (99/ПКД-АБ, узел 29, лист 19) 
 

Розбирання бортових каменiв 

Разборка асфальтобетонных покрытий 

Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном 
основании 

Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу 

Роздiл 15. Лестницы, люки 

 

Виготовлення сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних з 
огорожею 

Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних 
з огорожею 

Изготовление пожарных люков 

Установка пожарных люков 

Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ХВ-124 (за 2 раза) 

Локальний кошторис 2-1-3 на опорядження фасаду 
 

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

Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти зовнiшнiх 
iнвентарних риштувань трубчастих 

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних 
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із 
застосуванням системи утеплення CERESIT MB при 
товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - 
штукатурка декоративна та фасадна фарба 

Устройство теплоизоляции вертикальных строительных 
конструкций из мелкоштучных стеновых материалов с 
применением системы утепления CERESIT MB при 
толщине плиты от 50 мм до 120 мм, финишный слой - 
штукатурка декоративная и фасадная окраска (откосы) 

Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн 
плитками фасадними керамiчними кольоровими [типу 
"кабанчик"] на цементному розчинi 

Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн 
плитками фасадними керамiчними кольоровими [типу 
"кабанчик"] на цементному розчинi 

Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн 
плитками фасадними керамiчними кольоровими [типу 
"кабанчик"] на цементному розчинi 

Локальний кошторис 2-1-4 на водопровід та каналізація 

Роздiл 1. Санітарно-технічне обладнання 

Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю 
холодної i гарячої води 

Установлення мийок на одне вiддiлення 

Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо 

приєднаним 

Установлення ванн купальних стальних 

Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм 

Установлення трапiв дiаметром 50 мм 

Установлення нагрiвникiв iндивiдуальних водоводяних 

Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю 

холодної i гарячої води 

Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо 
приєднаним 

 
 

м 

 
 

150 

 

146 м2 130,1 

147 м2 130 

148 м 150 

 
149 

 
т 

 
1,11076 

150 т 1,11076 

151 т 0,43176 

152 м2 6,86 

153 м2 26,03 

154 м2 13,78 

 
155 

 
м2 вп 

 
2643,2 

 

156 

 

м2 вп 

 

2643,2 

157 м2 1902 

 
 

158 

 
 

м2 

 
 

245 

 
 

159 

 
 

м2 

 
 

1558 

 

160 
 

м2 
 

184 

 

161 

 

м2 

 

160 

 

 
 

162 

 

 
 

компл. 

 

 
 

64 

163 компл. 65 

164 компл. 64 

165 компл. 64 

166 шт 1 

167 компл. 1 

168 компл. 5 

169 компл. 7 

170 компл. 5 
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171 Установлення мийок на одне вiддiлення компл. 8  

172 Установлення трапiв дiаметром 100 мм компл. 2 

173 Установлення фiльтрiв для очищення води Ду= 100 мм шт 1 

174 Установлення водомiрних вузлiв, що поставляються на шт 1 
 мiсце монтажу зiбраними в блоки, з обвiдною лiнiєю   

 дiаметром вводу до 100 мм, дiаметром водомiру до 80   

 мм   

175 Установлення водомiрних вузлiв, що поставляються на шт 64 
 мiсце монтажу зiбраними в блоки, без обвiдної лiнiї   

 дiаметром вводу до 65 мм, дiаметром водомiру до 40 мм   

176 Установлення фiльтрiв для очищення води у шт 64 
 трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм   

177 Установлення водомiрних вузлiв, що поставляються на шт 7 
 мiсце монтажу зiбраними в блоки, без обвiдної лiнiї   

 дiаметром вводу до 65 мм, дiаметром водомiру до 40 мм   

178 Установлення фiльтрiв для очищення води у шт 7 
 трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм   

179 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання м 46 
 зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм   

180 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання м 16 
 зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм   

181 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних м 378,9 
 полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм   

 дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним   

 зварюванням   

182 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних м 622,9 
 полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм   

 дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним   

 зварюванням   

183 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання м 22 
 зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм   

184 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання м 14 
 зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм   

185 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, м 82 
 поліетилену   

186 Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, шт 1 
 маса агрегату до 0,2 т ( Монтаж Gryndfos Hydro Multi - E   

 2 CRE 3-5 )   

187 Установлення бакiв розширювальних круглих i шт 1 
 прямокутних мiсткiстю 0,8 м3   

188 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання м 2 
 зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм   

189 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних м 13,99 
 полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм   

 дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним   

 зварюванням   

190 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних м 135,7 
 полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм   

 дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним   

 зварюванням   

191 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних м 9,6 
 полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм   

 дiаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним   

 зварюванням   

192 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних м 19,19 
 полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм   

 дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним   

 зварюванням   

193 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних м 16,15 
 полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм   

 дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним   

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

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 25 мм 

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 
поліетилену 

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

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

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

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 

опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 

дiаметром до 50 мм 

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром 250 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром 250 мм 

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 

опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 

дiаметром до 50 мм 

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм 

Локальний кошторис 2-1-5 на опалення 
 

Роздiл 1. Система опалення № 1 

м 44,5  

 
195 

 
шт 

 
2 

 

196 

 

м 

 

75 

197 м 605,1 

 
198 

 
м 

 
17,8 

 
199 

 
м 

 
37,7 

 
200 

 
м 

 
340,7 

201 м 324,65 

202 м 340 

 

203 
 

м 
 

324 

 

204 

 

м 

 

21,04 

205 м 80,2 

206 м 10 

207 м 38,08 

208 м 23,05 

209 м 30,06 

210 м 166,33 

211 м 10 

212 м 30 

 

213 

 

м 

 

166 

 

214 

 

м 

 

34,07 

215 м 16 

216 м 5 
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217 Установлення радiаторiв стальних 

Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою 
до 0,25 т 

Установлення повітровідвідників 

Установлення муфтових кранів водорозбірних 

Перевiрка опалювальних приладiв на прогрiвання з 
регулюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Ізоляція трубопроводів циліндрами 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм (гільз) 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм (гільз) 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм 

(гільз) 

Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
бетонних перекриттях 

Роздiл 2. Котел системи опалення № 1 
 

Установлення водопiдiгрiвникiв швидкiсних 

односекцiйних поверхнею нагрiву однiєї секцiї до 4 м2 

Термодатчики 

Установлення насосів 

Установлення бакiв розширювальних круглих i 
прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 

Установлення крану 

Прилади, що монтуються на технологiчному 
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, 
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; 
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- 
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм 

Установлення фiльтрiв для очищення води у 

трубопроводах систем опалення дiаметром 40 мм 

Установлення насосів 

Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа 
[100 кгс/см2] 

Установлення манометрiв з триходовим краном 

Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Роздiл 3. Система опалення № 2 

кВт 50,024  

218 шт 2 

219 шт 35 

220 шт 2 

221 прилад 29 

222 м 60,83 

 

223 
 

м 
 

98,08 

 

224 

 

м 

 

113,03 

 

225 

 

м 

 

189,1 

 

226 
 

м 
 

20 

227 м 3 

228 м 4,5 

229 м 6,6 

 

230 

 

шт 

 

50 

 
231 

 
шт 

 
1 

232 шт 1 

233 шт 1 

234 шт 1 

235 комплект 1 

236 шт 1 

 

 
237 

 

 
шт 

 

 
1 

238 шт 1 

239 шт 5 

240 комплект 4 

241 комплект 1 

242 м 14,8 

 

243 

 

м 

 

11,74 

 

244 

 

м 

 

3,77 
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245 Установлення радiаторiв стальних 

Установлення повітровідвідників 

Установлення муфтових кранів водорозбірних 

Перевiрка опалювальних приладiв на прогрiвання з 
регулюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

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

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Ізоляція трубопроводів циліндрами 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм (гільз) 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм 
(гільз) 

Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
бетонних перекриттях 

Установлення трубопроводiв полiхлорвiнiлових для 
проводiв дiаметром 32 мм 

Роздiл 4. Котел системи опалення № 2 
 

Установлення водопiдiгрiвникiв швидкiсних 

односекцiйних поверхнею нагрiву однiєї секцiї до 4 м2 

Термодатчики 

Установлення насосів 

Установлення бакiв розширювальних круглих i 
прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 

Установлення крану 

Прилади, що монтуються на технологiчному 
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, 
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; 
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- 
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм 

Установлення фiльтрiв для очищення води у 

трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм 

Установлення насосів 

Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа 
[100 кгс/см2] 

Установлення манометрiв з триходовим краном 

Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

Роздiл 5. Система опалення житлового будинку (2-9 
поверхи) 

 

Установлення радiаторiв стальних 

Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою 
до 0,25 т 

Установлення повітровідвідників 

кВт 36,139  

246 шт 14 

247 шт 4 

248 прилад 12 

249 м 3,2 

 

250 

 

м 

 

28,78 

 

251 
 

м 
 

66,74 

 

252 

 

м 

 

63,4 

 

253 
 

м 
 

25 

254 м 0,6 

255 м 7,34 

 

256 

 

шт 

 

22 

257 м 27,5 

 
258 

 
шт 

 
1 

259 шт 1 

260 шт 1 

261 шт 1 

262 комплект 1 

263 шт 1 

 

 
264 

 

 
шт 

 

 
1 

265 шт 1 

266 шт 5 

267 комплект 4 

268 комплект 1 

269 м 3,77 

 

270 

 

м 

 

3,74 

 

 
271 

 

 
кВт 

 

 
254,514 

272 шт 8 

273 шт 200 
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274 Установлення сушарок для рушникiв латунних 
хромованих 

Перевiрка опалювальних приладiв на прогрiвання з 
регулюванням 

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

Установлення трубопроводiв полiхлорвiнiлових для 
проводiв дiаметром 32 мм 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм (гільз) 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм 

(гільз) 

Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 
бетонних перекриттях 

Роздiл 6. Котел системи опалення житлового будинку (2- 
9 поверхи) 

 

Установлення водопiдiгрiвникiв швидкiсних 

односекцiйних поверхнею нагрiву однiєї секцiї до 4 м2 

Локальний кошторис 2-1-6 на внутрішнє газопосточання 

 

Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм 

Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм 

Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм 

Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 

Установлення побутових газових плит 

чотирикомфоркових 

Установлення водонагрiвникiв проточних 

Установлення квартирного газового лiчильника на 

iснуючому газопроводi 

Установлення водонагрiвникiв проточних 

Установлення запобiжних клапанiв дiаметром до 50 мм 

Установлення автоматики захисту по тязi на газових 

проточних водонагрiвачах 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм - 
футляр 

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм - 
футляр 

Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 1 мм, дiаметром до 355 мм 
Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi] товщиною 1 мм, дiаметром до 355 мм - 
фасонніе части для димохода (тройники, ревизия , 
подставка) 

Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних 
шахт дiаметром патрубка до 250 мм 

Локальний кошторис 2-1-7 на електротехнічні рішення 
 

Роздiл 1. Електротехнічні рішення 

шт 64  

275 прилад 200 

276 м 3693 

 

277 

 

м 

 

3320 

278 м 50,24 

279 м 31,04 

 

280 
 

шт 
 

400 

 
 

281 

 
 

шт 

 
 

1 

 
282 

 
м 

 
100 

283 м 70 

284 м 36 

285 м 8 

286 шт 64 

287 шт 64 

288 лiчильн 66 

289 шт 2 

290 шт 2 

291 комплект 66 

292 м 7,1 

 

293 

 

м 

 

18,04 

 

294 
 

м2 
 

46,42 

295 м2 46,42 

296 м2 234,72 

297 м2 53,4 

 
298 

 
вузол 

 
65 
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299 Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв 
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв ввiдного 
пристрою УВР 1601-30, 1603-30 ( УВР 1601-00УХЛ4 ) 

Установлення на стiнi та пiдключення кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв 
розподiльного пункту ПР11Д 

Монтаж панели и подключение кабелей или проводов 
внешней сети к аппаратам и приборам устройства 
автоматичского переключения питания на резерв 

Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними 
дюбелями в нiшi, маса щитка до 6 кг 

Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними 
дюбелями в нiшi, маса щитка до 15 кг 

Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними 
дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг 

Шкаф обліку навісний RH-pF-12-ZSZ 

Ящик з одним двополюсним рубильником або з 
двополюсним рубильником i двома запобiжниками або з 
двома блоками "запобiжник-вимикач", або з двома 
запобiжниками, що установлюється на конструкцiї на 
пiдлозi, струм до 100 А 

Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 

установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 4 

Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 

установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 

Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання: бра i 

плафони з кiлькiстю ламп до 2 

Установка выключателей и переключателей пакетных 2- 
х и 3-х полюсных на ток до 25 А (разрядник) 

Установка выключателей 1 полюсных на ток до 25 А 

Установлення штепсельних розеток утопленого типу 

при схованiй проводцi 

Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних 

апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 
накладними скобами, маса 1 м до 1 кг 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 
накладними скобами, маса 1 м до 9 кг 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 
накладними скобами, маса 1 м до 1 кг 

Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг 

Установлення трубопроводiв полiхлорвiнiлових для 

проводiв дiаметром 32 мм 

Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2 

Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 

Роздiл 2. Заземлення 

 

Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 
мм 

Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних 
основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2 

пристрій 1  

 

300 

 

пристрiй 

 

3 

 

301 

 

пристрій 

 

1 

 

302 

 

шт 

 

16 

303 шт 1 

304 шт 64 

305 шт 1 

306 шт 5 

 
 

307 

 
 

шт 

 
 

71 

308 шт 55 

309 шт 4 

310 шт 257 

311 шт 182 

312 шт 910 

313 шт 21 

314 м 2939 

315 м 141 

316 м 15 

317 м 110 

318 м 100 

319 м 125 

320 м 4730 

321 м 3500 

 

322 

 

м 

 

1100 

 

323 
 

м 
 

130 

 
 

324 

 
 

шт 

 
 

4 

325 м 130 
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326 

Локальний кошторис 2-1-9 на система пожежної 
сигналізації,система сповіщення про пожежу та 

управління евакуацією людей 

 

Роздiл 1. Система пожежної сигналізації 
 

Блок базовий на 20 променiв приймально-контрольного 
пускового концентратора ПС 

Пристрiй промiжний на 1 промiнь 

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

Пост керування кнопковий загального призначення, що 
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, 
кiлькiсть елементiв поста до 3 

Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному 
виконаннi 

Коробка вiдгалужувальна на стiнi 

Прокладання коробiв пластикових 

Установлення трубопроводiв полiхлорвiнiлових для 
проводiв дiаметром 32 мм 

Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 
у коробах 

Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

Пристрiй промiжний на 1 промiнь 

Роздiл 2. Система оповіщення про пожежу та 
управління евакуацією людей 

 

Монтаж транспаранта свiтлового [табло] 

Прилад ультразвуковий в одноблочному виконаннi 

Установлення трубопроводiв полiхлорвiнiлових для 

проводiв дiаметром 32 мм 

Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 
Локальний кошторис 2-1-10 на пусконаладочные работы 
системы пожарной сигнализации, системы оповещения 

о пожаре и управления эвакуацией людей 

 
Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і 
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю 
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і 
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю 

шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф 
Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і 

ОПС. Випрямний блок живлення 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і 

ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і 

ОПС. Сповіщувач димовий 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і 
ОПС. Сповіщувач світловий 

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і 
ОПС. Сповіщувач ручний контактний 

Локальний кошторис 4-1-1 на електропостачання 
 

Роздiл 1. монтажні роботи 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

1 

 

327 шт 1 

328 шт 66 

 

329 

 

шт 

 

14 

 

330 

 

шт 

 

3 

 

331 
 

шт 
 

64 

332 м 150 

333 м 410 

334 м 150 

335 м 550 

 

336 

 

шт 

 

3 

 
337 

 
шт 

 
16 

338 шт 2 

339 м 140 

340 м 140 

 

 

341 

 

 

шт 

 

 

1 

 

342 

 

шт 

 

7 

 

343 

 

шт 

 

1 

344 шт 3 

345 шт 66 

346 шт 1 

347 шт 13 
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348 Демонтаж камери масляного вимикача збiрного 
розподiльного пристрою серiї КСО 

Монтаж камери масляного вимикача збiрного 

розподiльного пристрою серiї КСО 

Розроблення грунту траншейними роторними 

екскаваторами при ширинi траншеї 1,2 м, глибинi до 1,4 
м, група грунтiв 2 

Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї 

Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель 

при улаштуваннi постелi 

Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях 
без покриттiв, маса 1 м до 6 кг 

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 6 кг 

Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель 
при покриттi його цеглою 

Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою при вводi 
кабелiв у вибухонебезпечнi примiщення 

Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 2 

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

Знiмання з кабеля верхнього джутового покрову, маса 1 
м кабеля до 9 кг 

Монтаж муфти кiнцевої для кабеля напругою до 1 кВ, 
перерiз однiєї жили до 185 мм2 

Розведення по пристроях i пiдключення жил кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до 
затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на 
пристроях, перерiз жили до 95 мм2 

Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди 

Перевезення грунту до 30 км 

Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, 

глибина i ширина по фронту до 700х1000 мм 

Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй 

основi 

Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i 
глибина до 600х600х350 мм 

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi 
або колонi, струм до 400 А 

Розведення по пристроях i пiдключення жил кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до 
затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на 
пристроях, перерiз жили до 10 мм2 

Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші 
товщиною покриття 3 см 

Перевезення грунту до 15 км 

Роздiл 2. Обладнання 

Локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій 

Роздiл 1. Дорожні одяги 
 

Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 

відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 
Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 2 

шт 1  

349 шт 1 

350 м3 34,56 

 

351 
 

м 
 

128 

352 м 128 

353 м 205 

354 м 51 

355 м 103 

356 м 103 

357 прохiд 4 

358 м3 23,04 

 

359 

 

м3 

 

23,04 

360 м 6 

361 шт 4 

362 жил 16 

 
363 

 
м3 

 
11,52 

364 т 11,52 

365 шт 2 

366 шт 2 

367 шт 2 

368 шт 2 

 

369 

 

жил 

 

56 

 
370 

 
м2 

 
2 

371 т 11,52 

 

 
 

372 

 

 
 

м2 

 

 
 

556,6 

373 м3 278,3 
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374 Перевезення грунту до 30 км 

Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 
автогрейдером 

Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3 

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником 
за ширини укладання 7 м 

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за 
ширини укладання 7 м 

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

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

Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди 

Перевезення грунту до 30 км 

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
щебеневих шарiв 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

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

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

Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди 

Перевезення грунту до 30 км 

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
пiщаних шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих щебеневих шарiв 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 

тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 

шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 

Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу 

Роздiл 2. Дитячий майданчик 
 

Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 

Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 2 

Перевезення грунту до 30 км 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
пiщаних шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих щебеневих шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих гравiйних шарiв 

Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу 

т 487,025  

375 м3 166,98 

376 м2 556,6 

377 м2 556,6 

 

378 

 

м2 

 

556,6 

 

379 

 

м2 

 

556,6 

 

380 
 

м 
 

238 

381 м3 24,5826 

382 м3 245,826 

383 т 430,1955 

384 м3 20,4855 

385 м3 20,4855 

386 м2 136,57 

 

387 

 

м 

 

136,57 

388 м3 37,756 

389 м3 37,756 

390 т 66,073 

391 м3 14,1585 

392 м3 9,439 

393 м3 23,5975 

394 м2 94,39 

 

395 

 

м2 

 

94,39 

 

396 

 

м 

 

38 

 
397 

 
м2 

 
134,4 

398 м3 67,2 

 
399 

 
т 

 
117,6 

400 м3 13,44 

401 м3 33,6 

402 м3 26,88 

403 м 49 
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404 Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, 

без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 

Улаштування бетонних фундаментiв загального 

призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т 

Установлення дрiбних конструкцiй масою до 0,5 т 

Роздiл 3. Спортивний майданчик 

 

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

Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди 

Перевезення грунту до 30 км 

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
пiщаних шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих щебеневих шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих гравiйних шарiв 

Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу 

Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, 

без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 

Улаштування бетонних фундаментiв загального 

призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т 

Установлення дрiбних конструкцiй масою до 0,5 т 

Роздiл 4. Майданчик для господарських цілей 

 

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

Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди 

Перевезення грунту до 30 км 

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
пiщаних шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих щебеневих шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих гравiйних шарiв 

Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу 

Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, 

без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 

Улаштування бетонних фундаментiв загального 

призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т 

Роздiл 5. Майданчик для сміттєвих баков 

 

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

Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди 

Перевезення грунту до 30 км 

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

м3 1,68  

405 м3 3 

406 м3 1,32 

407 т 2,1 

408 шт 6 

 
409 

 
м3 

 
24,519 

410 м3 24,519 

411 т 42,90825 

412 м3 6,687 

413 м3 4,458 

414 м3 11,145 

415 м3 8,916 

416 м 28 

417 м3 0,896 

418 м3 0,512 

419 м3 0,384 

420 т 0,75 

421 шт 4 

 
422 

 
м3 

 
31,68 

423 м3 31,68 

424 т 55,44 

425 м3 4,752 

426 м3 3,168 

427 м3 7,92 

428 м3 6,336 

429 м 33 

430 м3 1,568 

431 м3 0,896 

432 м3 0,672 

433 т 0,36 

 
434 

 
м3 

 
8,745 

435 м3 8,745 

436 т 15,30375 

437 м3 2,385 
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438 Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
пiщаних шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих щебеневих шарiв 

Улаштування ущiльнених самохiдними котками 
пiдстилаючих гравiйних шарiв 

Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу 

Установлення дрiбних конструкцiй масою до 0,5 т 

Роздiл 6. Автостоянка 
 

Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на 

відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 
Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, 
група грунтiв 2 

Перевезення грунту до 30 км 

Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 
автогрейдером 

Улаштування екрана з геотекстилю 

Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 

Улаштування екрана з геотекстилю 

Улаштування бруківки з колотого та булижного каменю 
за товщини 14 см 

Улаштування бруківки з колотого та булижного каменю, 
на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або 
вилучати до/з норми 27-64-1 

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

м3 1,59  

439 м3 3,975 

440 м3 3,18 

441 м 22 

442 шт 5 

 

443 
 

м2 
 

405 

444 м3 202,5 

 
445 

 
т 

 
708,75 

446 м3 40,5 

447 м2 405 

448 м2 405 

449 м2 405 

450 м2 405 

451 м2 -405 

 

452 
 

м 
 

198 

 

 

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку 

чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання 

містить вираз (або еквівалент). 
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