
    

Перелік робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  
Загальнобудівельні роботи 

Розділ №1.  Коридор 1-2 
      

  СТЕЛЯ       

1 Встановлення пінополістирольних бордюрів у 
приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 

 п.м. 13,3   

2 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi 

м2 2   

  СТІНИ       

3 Установлення декоративних пластикових кутиків м 12,5   

  ПІДЛОГА       

4 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 13,2   

  Розділ №2.  Клас 1-12       

  СТЕЛЯ       

5 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 6,9   

6 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 5   

7 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,1155   

8 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 6,9   

9 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 6,9   

  СТІНИ       

10 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 36   

11 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

12 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   

13 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

14 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 36   

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

м2 36   

16 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 36   

17 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1   

  ПІДЛОГА       

18 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 10,6   

19 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 6,9   

20 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 6,9   

21 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 6,9   

22 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 6,9   

23 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 6,9   

24 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 10,6   

  ПРОРІЗИ       

25 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

26 Знiмання дверних полотен  м2 4,51   

27 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,35   

28 Знiмання засклених вiконних рам  м2 1,8   

29 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв 
тощо з листової сталi 

м 1   

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

м2 1,8   

31 Установлення віконних зливів м 1   

32 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 1   

33 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   



1 2 3 4 5 
  УКОСИ       

34 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 3,4   

35 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 3,4   

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

м2 3,4   

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

м2 3,4   

  Розділ №3.  Клас 1-13       

  СТЕЛЯ       

38 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 6,7   

39 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 5   

40 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,1155   

41 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 6,7   

42 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 6,7   

  СТІНИ       

43 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 36,4   

44 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

45 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   

46 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

47 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 36,4   

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

м2 36,4   

49 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 36,4   

50 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1   

  ПІДЛОГА       

51 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 10,7   

52 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 6,7   

53 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 6,7   

54 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 6,7   

55 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 6,7   

56 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 6,7   

57 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 10,7   

  ПРОРІЗИ       

58 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

59 Знiмання дверних полотен  м2 4,51   

60 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,63   

61 Знiмання засклених вiконних рам  м2 1,8   

62 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв 
тощо з листової сталi 

м 1   

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

м2 1,8   

64 Установлення віконних зливів м 1   

65 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 1   

66 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

67 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 3,4   

68 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 3,4   

69 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- м2 3,4   



182-1, 15-182-2 

1 2 3 4 5 

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

м2 3,4   

  Розділ №4.  Клас 1-14       

  СТЕЛЯ       

71 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 6,6   

72 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 5   

73 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,1155   

74 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 6,6   

75 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 6,6   

  СТІНИ       

76 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 36,4   

77 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

78 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   

79 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

80 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 36,4   

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

м2 36,4   

82 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 36,4   

83 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1   

  ПІДЛОГА       

84 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 10,7   

85 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 6,6   

86 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 6,6   

87 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 6,6   

88 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 6,6   

89 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 6,6   

90 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 10,7   

  ПРОРІЗИ       

91 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

92 Знiмання дверних полотен  м2 4,51   

93 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,63   

94 Знiмання засклених вiконних рам  м2 1,8   

95 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв 
тощо з листової сталi 

м 1   

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

м2 1,8   

97 Установлення віконних зливів м 1   

98 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 1   

99 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

100 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 3,4   

101 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 3,4   

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

м2 3,4   

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

м2 3,4   

  Розділ №5.  Клас 1-15       

  СТЕЛЯ       



1 2 3 4 5 

104 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 6,6   

105 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 5   

106 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,1155   

107 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 6,6   

108 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 6,6   

  СТІНИ       

109 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 36   

110 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

111 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   

112 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

113 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 36   

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

м2 36   

115 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 36   

116 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1   

  ПІДЛОГА       

117 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 10,6   

118 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 6,6   

119 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 6,6   

120 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 6,6   

121 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 6,6   

122 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 6,6   

123 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 10,6   

  ПРОРІЗИ       

124 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

125 Знiмання дверних полотен  м2 4,51   

126 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,63   

127 Знiмання засклених вiконних рам  м2 1,8   

128 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв 
тощо з листової сталi 

м 1   

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

м2 1,8   

130 Установлення віконних зливів м 1   

131 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 1   

132 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

133 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 3,4   

134 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 3,4   

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

м2 3,4   

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

м2 3,4   

  Розділ №6.  Клас 1-16       

  СТЕЛЯ       

137 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 6,7   

138 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 5   

139 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,1155   

140 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 6,7   



1 2 3 4 5 

141 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 6,7   

  СТІНИ       

142 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 36,4   

143 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

144 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   

145 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

146 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 36,4   

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

м2 36,4   

148 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 36,4   

149 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1   

  ПІДЛОГА       

150 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 10,7   

151 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 6,7   

152 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог м2 6,7   

153 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм 
площею до 10 м2 

м2 6,7   

154 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 6,7   

155 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 6,7   

156 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 10,7   

  ПРОРІЗИ       

157 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

158 Знiмання дверних полотен  м2 4,51   

159 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,63   

160 Знiмання засклених вiконних рам  м2 1,8   

161 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв 
тощо з листової сталi 

м 2   

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

м2 1,8   

163 Установлення віконних зливів м 2   

164 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 2   

165 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

166 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 3,4   

167 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 3,4   

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

м2 3,4   

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

м2 3,4   

  Розділ №7.  Клас 1-17       

  СТЕЛЯ       

170 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 6,6   

171 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 5   

172 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,1155   

173 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 6,6   

174 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 6,6   

  СТІНИ       

175 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 36   

176 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

177 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, м3 0,616   



склад 1:3 

1 2 3 4 5 

178 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

179 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 36   

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

м2 36   

181 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 36   

182 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1   

  ПІДЛОГА       

183 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 10,6   

184 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 6,6   

185 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 6,6   

186 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 6,6   

187 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 6,6   

188 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 6,6   

189 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 10,6   

  ПРОРІЗИ       

190 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

191 Знiмання дверних полотен  м2 4,5   

192 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

193 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 3,4   

194 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 3,4   

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

м2 3,4   

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

м2 3,4   

  Розділ №8.  Клас 1-18       

  СТЕЛЯ       

197 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 8   

198 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 5   

199 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,1155   

200 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 8   

201 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 8   

  СТІНИ       

202 Демонтаж обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

м2 22,7   

203 Демонтаж ковроліна м2 14   

204 Демонтаж плит деревностружкових  м2 14   

205 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

206 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   

207 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

м2 34,5   

208 Облицювання каркасiв стiн перфорованими плитами 
акустичними 

м2 17,2   

209 Обклеювання стiн ковроліном м2 17,3   

210 Улаштування металевих декоративних профілів на 
шурупах 

м 20,5   

211 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1   

  ПІДЛОГА       

212 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 11,5   



1 2 3 4 5 

213 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 8   

214 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 8   

215 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 8   

216 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 8   

217 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 11,5   

  ПРОРІЗИ       

218 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

219 Знiмання дверних полотен  м2 4,5   

220 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,3   

221 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 1,1   

222 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 2   

  УКОСИ       

223 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 1,4   

224 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 1,4   

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

м2 1,4   

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

м2 1,4   

  Розділ №9.  Коридор 1-20       

  СТЕЛЯ       

227 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 30,2   

228 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 10   

229 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,231   

230 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 31,6   

231 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 31,6   

  СТІНИ       

232 Демонтаж настінних панелей м2 56,8   

233 Демонтаж шпаклювання стiн м2 132,9   

234 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли  м3 1,1   

235 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 60   

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

м2 60   

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

м2 60   

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

м2 60   

239 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1,9   

  ПІДЛОГА       

240 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 40,5   

241 Демонтаж бетонних покриттiв площею понад 20 м2 м2 30,2   

242 Армування стяжки дротяною сіткою м2 31,6   

243 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 

м2 31,6   

244 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 
бетону додавати або виключати 

м2 31,6   

245 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В10 м3 1,61   

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

м2 31,6   

  Розділ №10.  Клас 1-21       

  СТЕЛЯ       

247 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 18,5   



1 2 3 4 5 

248 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 10   

249 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,231   

250 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 18,5   

251 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 18,5   

  СТІНИ       

252 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 60,5   

253 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

254 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   

255 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

м2 19,1   

256 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

257 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 60,5   

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

м2 60,5   

259 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 60,5   

260 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1,9   

  ПІДЛОГА       

261 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 17,8   

262 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 18,5   

263 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 18,5   

264 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 18,5   

265 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 18,5   

266 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 17,8   

  ПРОРІЗИ       

267 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

268 Знiмання дверних полотен  м2 4,5   

269 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,66   

270 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 2,2   

271 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

272 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 4,8   

273 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 4,8   

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

м2 4,8   

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

м2 4,8   

  Розділ №11.  Клас 1-22       

  СТЕЛЯ       

276 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 17,5   

277 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 10   

278 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,231   

279 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 17,5   

280 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 17,5   

  СТІНИ       

281 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 59,5   

282 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

283 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,616   



1 2 3 4 5 

284 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

285 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 59,5   

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

м2 59,5   

287 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 59,5   

288 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1,9   

  ПІДЛОГА       

289 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 17,5   

290 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 17,5   

291 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 17,5   

292 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 17,5   

293 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 17,5   

294 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 17,5   

295 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 17,5   

  ПРОРІЗИ       

296 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

297 Знiмання дверних полотен  м2 4,5   

298 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,66   

299 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 2,2   

300 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

301 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 4,8   

302 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 4,8   

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

м2 4,8   

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

м2 4,8   

  Розділ №12.  Клас 1-23       

  СТЕЛЯ       

305 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 18   

306 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа 
до 5 м2, товщина шару 20 мм 

м2 10   

307 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,231   

308 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 18   

309 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 18   

  СТІНИ       

310 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 59,8   

311 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону, 
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 

м2 28   

312 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

м3 0,231   

313 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,2   

314 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 59,8   

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

м2 59,8   

316 Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої 
щiльностi 

м2 59,8   

317 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) 

м2 1,9   

  ПІДЛОГА       

318 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 17,6   

319 Очищення вручну поверхні підлоги від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

м2 18   

320 Антисептування водними сумiшами деревяних покриттів м2 18   
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321 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз 
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 

м2 18   

322 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

м2 18   

323 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 17,6   

  ПРОРІЗИ       

324 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 2   

325 Знiмання дверних полотен  м2 4,6   

326 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок  м2 0,66   

327 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 2,2   

328 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  УКОСИ       

329 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 4,8   

330 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 4,8   

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

м2 4,8   

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

м2 4,8   

  Розділ №13.  Концертна зала 1-24       

  ПРОРІЗИ       

333 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

 шт 1   

334 Знiмання дверних полотен  м2 2,26   

335 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 

 блок 1   

  Розділ №14.  Інші роботи       

336 Навантаження смiття вручну  т 16,522   

337 Перевезення сміття до 5 км т 16,522   

  
Опалення 

Розділ №1.  Опалення 
      

  Демонтажні роботи       

338 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром до 40 мм 

м 47   

339 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiам.16 мм 

м 25   

340 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiам.25 мм 

м 3   

341 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiам.40 мм 

м 13   

342 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих кВт 1,2   

 Електромонтажні роботи    

343 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп шт 16   

344 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах м 220   

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

шт 11   

346 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

шт 12   

347 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою 
до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi 

шт 1   

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

шт 2   

349 Установлення перемикачiв утопленого типу при 
схованiй проводцi 

шт 16   

350 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 
понад 2 до 4 шт 

шт 16   

351 Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", 
"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. 

шт 2   

  

 


