
№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Загальнобудівельні роботи       

1.  Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

100м2 0,345   

2.  Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток 100м2 0,137   

3.  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші 

100м2 0,137   

4.  Знiмання наличникiв 100 м 0,192   

5.  Знiмання дверних полотен 100 м2 0,0684   

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

100 шт 0,04   

7.  Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах 100 м2 0,063   

8.  Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних 100 шт 0,04   

9.  Установлення замків дверних урiзних 100 шт 0,04   

10.  Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

100м2 0,1701   

11.  Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 0,0395   

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

100 шт 0,03   

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

100м2 0,008   

14.  Заповнення віконних прорiзiв готовими віконними 
блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

100м2 0,0392   

15.  металопластикові вікна шт 2   

16.  металопластикові вікна шт 1   

17. Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок 100 м2 0,008   

18 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 0,016   

19 Улаштування обшивки стiн пластиком по 
металевому каркасу 

100м2 0,8575   

20 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

100м2 0,137   

21 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 
підвісних стель пластиком 

100 м2 0,137   

22 Улаштування перегородок на металевому каркасі з 
обшивкою пластиком 

100м2 0,0054   

23 Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно- 
обшивних дерев'яних стiн (кабінка у санвузлі) 

100 м2 0,0266   

24 Розбирання каркасу iз брусiв каркасно-обшивних 
дерев'яних стiн 

100 м2 0,0266   

25 Улаштування перегородок на металевому однорядному 
каркасі з обшивкою пластиковю панеллю в один шар без 
ізоляції у житлових і громадських будівлях (кабінка у 
санвузлі) 

100м2 0,0266   

26 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 
укосiв по бетону та каменю (зовнішніх віконних укосів) 

100м2 0,0927   

27 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi (укосів) 

100м2 0,0927   

  .       

  Розділ. Санітарно-технічні роботи       

  .       

  ОПАЛЕННЯ       

  .       

28 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм 

100м 0,08   

29 Прокладання трубопроводiв опалення із пластикових труб  
дiаметром 40 мм 

100м 0,08   

30 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 100м 0,01   



водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 

31 Прокладання трубопроводiв опалення із пластикових труб 
дiаметром 20 мм 

100м 0,01   

32 Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури 
дiаметром до 32 мм 

шт 1   

33 Під’єднання нових ділянок трубопроводу до iснуючих мереж, 
дiаметром 20 мм 

шт 1   

34 Під’єднання нових ділянок трубопроводу до iснуючих мереж, 
дiаметром 40 мм 

шт 2  

     

  КАНАЛІЗАЦІЯ       

  .       

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

100 м3 0,021   

36 Демонтаж трубопроводу в траншеях iз труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром 100 мм 

100м 0,06   

37 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи м3 0,3   

38 Демонтаж трубопроводу по стiнах будiвель i в каналах iз 
труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 100 мм 

100м 0,058   

39 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

100м 0,118   

40 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 
група ґрунту 2 

100 м3 0,02555   

41 Демонтаж трубопроводу по стiнах будiвель i в 
каналах iз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 50 
мм 

100м 0,051   

42 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

100м 0,051   

43 Демонтаж раковин [умивальникiв] 100к-т 0,02   

44 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками 100к-т 0,02   

45 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

10к-т 0,2   

46 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

10к-т 0,2   

47 Демонтаж змiшувачiв 100шт 0,02   

48 Установлення змiшувачiв 10шт 0,2   

 .       

 ВОДОПРОВІД       

 .       

49 Демонтаж трубопроводу водопостачання з поліетиленових 
труб, дiаметром 20 
мм 

100м 0,12   

50 Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури 
дiаметром до 32 мм 

шт 4   

51 Прокладання трубопроводу водопостачання з 
поліетиленових труб, дiаметром 20 
мм 

100м 0,12   

52 Розділ. Електромонтажні роботи       

53 Демонтаж вимикачiв, розеток 100шт 0,06   

54 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання 100шт 0,04   

55 Монтаж короба для електропроводки дiаметром до 25 
мм 

100м 0,2   

56 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в короб 

100м 0,2   

57 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах 100м 0,4   

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

100шт 0,04   

59 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

100шт 0,02   

60 Установлення розподільчих коробок при схованiй 
проводцi 

100шт 0,04   



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

100шт 0,01   

62 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання 100шт 0,04   

 


