
 

№ 

з/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

 Розділ. Вiкна    

1 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,88  

2 Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 4,16008  

3 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних 

будiвлях 

100 м2 0,45451  

4 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, 

звисiв 

тощо з листової сталi 

100м 1,8446  

5 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,228  

6 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,05198  

7 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 

стiнах житлових і громадських будівель 

100м2 3,9146  

8 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 1,8446  

9 Установлення віконних зливів 100м 1,8446  

 Розділ. Укоси    

 ВНУТРІШНІ    

10 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зiстiн та 

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 

100м2 1,1708  

11 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 

вапняної фарби 

100м2 1,1708  

12 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар 100м2 0,3903  

13 Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар 100м2 0,3903  

14 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами 

з 

улаштуванням металевого каркасу з утепленням 

мінераловатними плитами 

100м2 1,1708  

15 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням 

армувальною стрічкою 

100м шва 1,6  

16 Грунтування стін 100м2 1,1708  

17 Шпаклювання стін мінеральною шпаклiвкою 

"Cerezit" 

100м2 1,1708  

18 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 

15- 

182-1, 15-182-2 

100м2 1,1708  

19 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумішами стiн по збiрних 

конструкцiях, підготовлених пiд фарбування 

100м2 1,1708  

 
НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (горизонтальна 

поверхня) 
   

20 Грунтування стін 100м2 0,45451  

21 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi 

будiвлi по каменю та бетону цементним розчином 

100м2 0,45451  

22 Готування важких опоряджувальних цементних 

розчинiв, 

склад 1:3 

100м3 0,02  

 НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (вертикальна поверхня)    

23 Грунтування стін 100м2 0,1299  



24 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi 

будiвлi по каменю та бетону цементним розчином 

100м2 0,1299  

25 Готування важких опоряджувальних цементних 

розчинiв, 

склад 1:3 

100м3 0,0057  

26 Шпаклювання стін мінеральною шпаклiвкою 

"Cerezit" 

100м2 0,1299  

27 Полiпшене фарбування емалевими фарбами стiн по 

збiрних конструкцiях, підготовлених пiд фарбування 

100м2 0,1299  

 ЗОВНІШНІ    

28 Ремонт штукатурки зовнішніх прямолiнiйних укосiв 

по 

каменю та бетону цементно-вапняним розчином з 

землi 

та риштувань 

100м2 1,1708  

29 Готування важких опоряджувальних цементних 

розчинiв, 

склад 1:3 

100м3 0,0515  

 Розділ. Вимощення    

30 Розбирання асфальтобетонних покриттiв 

механiзованим способом 

100м3 0,14505  

31 Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, 

група 

ґрунту 1-2 

100 м3 0,14505  

32 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,4505  

33 Улаштування вимощення з бетону товщиною 

покриття 

10 см 

1м2 145,05  

 Розділ. Інші роботи    

34 Навантаження смiття вручну 1 т 53,115  

35 Перевезення сміття до 5 км т 53,115  

 

 


