
На Загальнобудівельні роботи 
    
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Прорізи       

  ДВЕРІ       

1 Знiмання наличникiв 100 м 0,81   

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

100 шт 0,06   

3 Знiмання дверних полотен 100 м2 0,146   

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

1 блок 6   

  ПІДСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ       

5 Пiдсилення цегляних стiн стальними обоймами т 0,9576   

6 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,68   

7 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

100м2 0,68   

  ФРАМУГИ       

8 Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 0,060375   

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

100м2 0,060375   

  ВІКНА       

10 Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т 
(віконні грати) 

1т 0,56   

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

100м 0,364   

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

100 шт 0,28   

13 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних 
будiвлях 

100 м2 0,1456   

14 Знiмання засклених вiконних рам (роздільні стулки) 100 м2 1,5288   

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

100м2 0,7644   

16 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 0,364   

17 Установлення вентиляцiйних грат в підвіконниках 100шт 0,28   

18 Установлення віконних зливів 100м 0,364   

19 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т 
(віконні грати) 

1т 0,56   

  Розділ. Укоси       

  ВНУТРІШНІ       

20 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 

100м2 0,6435   

21 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

100м2 0,6435   

22 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар 100м2 0,6435   

23 Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар 100м2 0,6435   

24 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу з утепленням 
мінераловатними плитами 

100м2 0,4826   

25 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням 
армувальною стрічкою 

100м шва 1,5   

26 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї 

100м2 0,1609   

27 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,6435   

28 Грунтування стін 100м2 0,6435   

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

100м2 0,6435   

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

100м2 0,6435   

  НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (горизонтальна поверхня)       

31 Грунтування стін 100м2 0,1638   

32 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi 100м2 0,1638   



будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином 

33 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,0072   

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

100м2 0,1638   

  НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (вертикальна поверхня)       

35 Грунтування стін 100м2 0,308   

36 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi 
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином 

100м2 0,308   

37 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,0136   

38 Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по 
каменю стiн гладких 

100м2 0,308   

39 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
150 

100м3 0,0022   

40 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,0068   

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

100м2 0,308   

  ЗОВНІШНІ       

42 Ремонт штукатурки зовнiшнiх прямолiнiйних укосiв по 
каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землi 
та риштувань 

100м2 0,38   

43 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,0167   

  Розділ. Перекриття       

44 Ремонт дерев'яних перекриттiв iз змiною накату з дощок 100 м2 2,21   

45 Замiна засипки перекриття зi змащенням глиняним 
розчином 

100 м2 2,21   

46 Утеплення перекриттiв, покриттiв мінеральною ватою 100 м3 0,3315   

47 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, 
покриттiв та настилiв по фермах 

100м2 2,21   

  Розділ. Стеля       

48 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

100м2 1,309   

49 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 0,873   

50 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 0,873   

51 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

100м2 0,436   

52 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

100 м2 0,415   

53 Облицювання каркасiв стель пластиком 100м2 0,021   

54 Встановлення багетів 100 п.м. 1,106   

55 Вапняне фарбування ранiше пофарбованих поверхонь 
усерединi будiвлi 

100м2 0,181   

56 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 
будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням до 
10% 

100м2 0,704   

  Розділ. Стіни       

57 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

100м2 2,5923   

58 Знiмання шпалер простих та полiпшених 100м2 0,394   

59 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

100м2 0,023   

60 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 
мм 

100м2 0,3735   

61 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,008   

62 Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по 
каменю стiн гладких 

100м2 2,2393   

63 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
150 

100м3 0,0157   

64 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,049   



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

100м2 2,2393   

66 Вапняне фарбування ранiше пофарбованих поверхонь 
усерединi будiвлi 

100м2 0,747   

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

100м2 0,078   

  ТРІЩИНА       

68 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв, 
колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi до 1 
м2 

100м2 0,033   

69 Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь 
бiтумною грунтовкою, перший шар 

100м2 0,033   

70 Герметизацiя вертикальних стикiв стiнових панелей 
пiнополiстиролом 

100 м 0,066   

71 Полiпшене штукатурення внутрiшнiх поверхонь 
зовнiшнiх стiн цементно-вапняним або цементним 
розчином по каменю та бетону, коли iншi поверхнi не 
обштукатурюються 

100м2 0,033   

72 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,0006171   

73 Вапняне фарбування ранiше пофарбованих поверхонь 
усерединi будiвлi 

100м2 0,033   

  Розділ. Підлоги       

74 Розбирання дерев'яних плiнтусiв 100м 0,262   

75 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог 100м2 0,429   

76 Розбирання лаг з дощок i брускiв 100м2 0,2145   

77 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток 100м2 0,023   

78 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 
20 м2 

100м2 0,023   

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

100м2 0,276   

80 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

100м2 0,023   

81 Додавати на кожний наступний шар обклеювальної 
гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами на мастицi 

100м2 0,023   

82 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,023   

83 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

100м2 0,023   

84 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

100м2 0,023   

85 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
150 

100м3 0,0019   

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

100м2 0,023   

87 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв 
площею покриття пiдлоги понад 10 м2 

100м2 0,21   

88 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
25 

100м3 0,000588   

89 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 28 мм 
площею понад 10 м2 

100м2 0,42   

90 Улаштування покриття iз деревностружкових плит 
площею покриття понад 10 м2 

100м2 0,42   

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

100м2 0,42   

92 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах 100м 0,262   

  Розділ. Фасад       

  ЦОКОЛЬ       

93 Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв 
бітумною мастикою 

100 м2 0,0574   

94 Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та 
бетону з землi та риштувань цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм 

100м2 0,418   

95 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:2 

100м3 0,9196   

96 Грунтування простих фасадiв з землi та риштувань 100м2 0,418   

97 Цементне фарбування нових фасадiв по пiдготовленiй 
поверхнi 

100м2 0,418   



  СТІНИ       

98 Ремонт штукатурки рустованих фасадiв по каменю та 
бетону з землi та риштувань декоративним розчином, 
площа до 20 м2, товщина шару до 40 мм 

100м2 3,338   

99 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:2 

100м3 0,1469   

100 Флюатування бетонних та обштукатурених стiн 
кислотою кремнефтористоводородною 

м2 333,8   

101 Фарбування силiкатними фарбами за 2 рази ранiше 
пофарбованих складних фасадiв по цеглi та бетону з 
землi та риштувань 

100м2 3,338   

102 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Стіни з прорізними рустами 

100 м2 0,634   

  ТРІЩИНА       

103 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв, 
колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi до 1 
м2 

100м2 0,033   

104 Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь 
бiтумною грунтовкою, перший шар 

100м2 0,033   

105 Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв 
стiнових панелей прокладками на клею в один ряд 

100 м 0,066   

106 Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по 
цегляних та бетонних поверхнях 

100м2 0,033   

107 Полiпшене штукатурення цементним розчином по 
каменю пiлястр прямих 

100м2 0,033   

108 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,000627   

  Розділ. Вимощення       

109 Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну 100м3 0,01722   

110 Розбирання щебеневих покриттiв та основ 100м3 0,03444   

111 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,2358   

112 Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 
10 см 

1м2 23,58   

113 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

100м2 0,2358   

114 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати 

100м2 0,2358   

115 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
150 

100м3 0,0072   

116 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

100м2 0,2358   

117 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу м 15,72   

  Розділ. Водостічна система       

118 Демонтаж водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з 
готових елементiв 

100м 0,071   

119 Демонтаж жолобiв пiдвiсних 100м 0,026   

120 Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з 
готових елементiв 

100м 0,071   

121 Улаштування жолобiв пiдвiсних 100м 0,071   

  Розділ. Пандус       

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

100 м3 0,04   

123 Ущiльнення грунту щебенем 100м2 0,093   

124 Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих 
пiщаних шарiв 

м3 2,5   

125 Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М 
150), крупнiсть заповнювача 5-10мм 

100м3 0,0177   

126 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок т 0,07826   

127 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 

100м2 0,0938   

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

100м2 0,0938   

129 Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн 
пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi 
бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть 
заповнювача бiльше 10 до 20 мм] 

100 м3 0,012   

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

100м2 0,092   



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

100м2 0,03   

  Огорожа ганку       

132 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 
ферми та iн.] 

т 0,2092   

133 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т 1т 0,2092   

134 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-0119 

100м2 0,1434   

135 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/ 

100м2 0,2868   

  Розділ. Інші роботи       

136 Навантаження смiття вручну 1 т 82,167   

137 Перевезення сміття до 5 км т 82,167   

 
Електромонтажні роботи 

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Силове електрообладнання і електроосвітлення       

1 Шафа [пульт] керування навiсна (демонтаж) шт 1   

2 Шафа [пульт] керування навiсна (монтаж) шт 1   

3 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки 
дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку 

100м 0,5   

4 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в труби 

100м 0,5   

5 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах 100м 2,3   

6 Прокладання коробiв пластикових 100м 2,5   

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

100шт 0,06   

8 Демонтаж вимикачiв, розеток 100шт 0,32   

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

100шт 0,03   

10 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 
проводцi, 2-клавiшних 

100шт 0,1   

11 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних 
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 

100шт 0,1   

12 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних 
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3 

100шт 0,09   

13 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп 100шт 0,12   

14 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються на пiдвiсах [штангах], кiлькiсть ламп 
понад 2 до 4 шт 

100шт 0,04   

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

100шт 0,34   

  Розділ. Заземлення       

16 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, 
глибиною до 2 м, з крiпленнями, група ґрунту 2 

100 м3 0,06   

17 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi круглої, 
дiаметр 10 мм2 

100 м 0,12   

18 Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 
мм 

10 шт 0,9   

  
    

Сантехнічні роботи 
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Водопостачання       

1 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

100м 0,085   

2 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

100м 0,085   

3 Демонтаж раковин [умивальникiв] 100к-т 0,01   



4 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

10к-т 0,1   

5 Демонтаж змiшувачiв 100шт 0,01   

6 Установлення змiшувачiв 10шт 0,1   

7 Установлення водопiдiгрiвачiв ємкiсних мiсткiстю до 1 м3 шт 1   

  Розділ. Каналiзацiя       

8 Демонтаж трубопроводу по стiнах будiвель i в каналах з 
труб чавунних напiрних розтрубних дiаметром 100 мм 

100м 0,015   

9 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

100м 0,04   

10 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

шт 1   

11 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками 100к-т 0,01   

12 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

10к-т 0,1   

  Розділ. Інші роботи       

13 Навантаження смiття вручну 1 т 0,035   

14 Перевезення сміття до 5 км т 0,035   

  
  

 


