
Перелік видів та об’ємів робіт 

 

№ 
з/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

 
Локальний кошторис 2-1-1 на капітальний ремонт 

корпусу №1 
   

     

 Роздiл 1. Фасад    

     

1 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зiстiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцiбiльше 5 м2 

  м2 194,24 
 

2 Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 
по каменю стiнфасадiв 

  м2 163 
 

3 Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 
по каменю карнизiв, тяг та наличникiвпрямолiнiйних 

  м2 31,24 
 

4 Установлення перфорованих штукатурних кутиків   м 482,2  

5 Улаштування основи з сiтки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

  м2 194,24 
 

6 Шпаклювання стiн фасадів мiнеральноюшпаклiвкою 
"Cerezit" 

  м2 194,24 
 

7 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15- 
184-1 

  м2 194,24 
 

8 Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з 
риштувань по пiдготовленiйповерхнi [складних фасадiв] 

  м2 194,24 
 

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

  м 62,99 
 

10 Улаштування з листової сталiпояскiв, сандрикiв, 
пiдвiконнихвiдливiв 

  м 62,99 
 

11 Гiдроiзоляцiязовнiшнiхстiн мастикою без прокладання 
склотканини 

  м2 44,78 
 

12 Навiшуванняводостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з 
готових елементiв 

  м 24 
 

13 Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих 
трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань 
до 16 м 

  м2 48 
 

 Роздiл 2. Вікна    

     

14 Знiмання засклених вiконних рам   м2 111,92  

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

шт 35 
 

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

  м2 63,01 
 

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

  м2 48,91 
 

18 Установлення віконних зливів   м 53,29  

19 Ремонт дерев'яних пiдвiконних дощок на мiсцi шт 35  

20 Улаштування покриття підвіконників iз 
деревностружкових плит площею покриття до 10 м2 

  м2 17,0528 
 

21 Полiпшене фарбування колеромолiйнимпiдлог по 
дереву 

  м2 17,05 
 

 Роздiл 3. Відкоси    

     

22 Ремонт штукатурки зовнiшнiхпрямолiнiйнихукосiв по 
каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землi 
та риштувань 

  м2 31,31 
 

23 Установлення перфорованих штукатурних кутиків   м 101,6  

24 Улаштування основи з сiтки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

  м2 31,31 
 

25 Шпаклювання стiн фасадів мiнеральноюшпаклiвкою 
"Cerezit" 

  м2 31,31 
 



26 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15- 
184-1 

  м2 31,31 
 

27 Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з 
риштувань по пiдготовленiйповерхнi 

  м2 31,31 
 

28 Ремонт штукатурки прямолiнiйнихукосiввсерединi 
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином 

  м2 66,78 
 

29 Шпаклювання стiнмiнеральноюшпаклiвкою "Cerezit"   м2 66,78  

30 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйнимисумiшамистiн по штукатурцi 

  м2 66,78 
 

 Роздiл 4. Вхід в підвал    

     

31 Розбирання покриттiвпокрiвлi з листової сталi   м2 17,59  

32 Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами   м2 17,59  

33 Замiна кроквяних нiгiз дощок   м 19  

34 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i 
брускiвпiдпокрiвлю з листової сталi 

  м2 17,59 
 

35 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 
при висотiбудiвлi до 25 м 

  м2 17,59 
 

36 Рiзання стального профiльованого настилу   м рiза 7,2  

 Роздiл 5. Іншіроботи    

     

37 Навантаження смiття вручну   т 18,082  

38 Перевезення сміття до 23 км   т 18,082  

 
Локальний кошторис 2-1-2 на капітальний ремонт 

корпусу №2 
   

     

 Роздiл 1. Фасад    

     

39 Очищення вручну простих фасадiввiд вапняної фарби з 
землi та риштувань 

  м2 354,82 
 

40 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зiстовпiв, 
колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi до 1 
м2 

  м2 45,59 
 

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

  м2 357,01 
 

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

  м2 45,59 
 

 Роздiл 2. Цоколь    

     

43 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зiстiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцiбiльше 5 м2 

  м2 39,55 
 

44 Розбирання кам'яної кладки простих стiнiз цегли   м3 1,9775  

45 Улаштування з листової сталiпояскiв, сандрикiв, 
пiдвiконнихвiдливiв (між утепленням стіни та цоколя) 

  м 107,83 
 

46 Теплоiзоляцiястiн та колон прямокутних виробами з 
пiнопласту 50 мм 

  м3 1,9775 
 

47 Улаштування основи з сiтки по цегляних та бетонних 
поверхнях 

  м2 39,55 
 

48 Шпаклювання стiн фасадів мiнеральноюшпаклiвкою 
"Cerezit" 

  м2 39,55 
 

49 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15- 
184-1 

  м2 39,55 
 

50 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiїфундаментiв 
бітумною мастикою 

  м2 39,55 
 

 Роздiл 3. Вікна    

     

51 Знiмання засклених вiконних рам   м2 41,36  

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

шт 16 
 

53 Заповнення вiконнихпрорiзiв готовими блоками 
площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 

  м2 1,61 
 



житлових і громадських будівель 
54 Заповнення вiконнихпрорiзiв готовими блоками 

площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

  м2 39,75 
 

55 Установлення віконних зливів   м 19,2  

56 Ремонт дерев'яних пiдвiконних дощок на мiсцi шт 15  

57 Улаштування покриття підвіконників iз 
деревностружкових плит площею покриття до 10 м2 

  м2 6,144 
 

58 Високоякiсне фарбування колеромолiйним підвіконників 
по дереву 

  м2 6,144 
 

59 Демонтаж віконних зливів на вікнах які замінені   м 20,48  

60 Установлення віконних зливів на вікнах які замінені   м 20,48  

 Роздiл 4. Відкоси    

     

61 Ремонт штукатурки прямолiнiйнихукосiввсерединi 
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином 

  м2 26,99 
 

62 Шпаклювання стiнмiнеральноюшпаклiвкою "Cerezit"   м2 26,99  

63 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйнимисумiшамистiн по штукатурцi 

  м2 26,99 
 

 Роздiл 5. Ганки, козирки    

     

64 Демонтаж покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток 

  м2 4,5 
 

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

  м2 4,5 
 

66 Розбирання покриттiвпокрiвлi з листової сталi   м2 15,12  

67 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 
при висотiбудiвлi до 25 м 

  м2 15,12 
 

68 Рiзання стального профiльованого настилу   м рiза 3,3  

 Роздiл 6. Іншіроботи    

     

69 Навантаження смiття вручну   т 8,209  

70 Перевезення сміття до 23 км   т 8,209  

 


