
№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи       

          

  Роздiл 1. Демонтажні роботи       

          

1 Розбирання бетонних фундаментiв   м3 0,22   

2 Розбирання дерев'яних заповнень дверних i воротних 
прорiзiв 

  м2 4,41 
  

3 Демонтаж металевих дверей   м2 4,43   

  Роздiл 2. Фундаменти       

          

4 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтiв 2 

  м3 42,084 
  

5 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  м3 20,48 
  

6 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 2,004   

7 Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, 
при ширинi по верху до 1000 мм 

  м3 18,6 
  

8 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна 
обклеювальна в 2 шари 

  м2 10,88 
  

9 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обклеювальна 
по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi й 
бетону в 2 шари 

  м2 34,12 
  

10 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
пiнопласту насухо 

  м3 0,0708 
  

  Роздiл 3. Стiни       

          

11 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної 
при висотi поверху до 4 м 

  м3 5,05 
  

12 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 1,212 
  

13 Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних 
армованих при висотi поверху до 4 м 

  м3 0,37 
  

14 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 0,0814 
  

15 Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків   м3 11,85   

16 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 100 

  м3 0,0948 
  

17 Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 28   

18 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 100 

  м3 0,07 
  

19 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної 
при висотi поверху до 4 м 

  м3 5,52 
  

20 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 1,3248 
  

21 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi 
поверху до 4 м 

  м3 3,76 
  

22 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 0,0814 
  

23 Мурування перегородок неармованих з цегли керамiчної 
товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м 

  м2 33,33 
  

24 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 25 

  м3 0,76659 
  

25 Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної 
товщиною в 1/4 цегли при висотi поверху до 4 м 

  м2 10,77 
  

26 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 0,089391 
  

27 Установлення і розбирання внутрiшнiх iнвентарних 
трубчастих риштувань при висотi примiщень до 6 м 

  м2 гп 1,5 
  

28 Мурування димових цегляних труб (вентшахта)   м3 2,052   

29 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 25 

  м3 0,08208 
  

  Роздiл 4. Перекриття       

          

30 Улаштування перекриттiв з укладанням балок по стiнах 
кам'яних з несучою пiдшивкою iз дошок 

  м2 44,5 
  

31 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар   м2 44,5   



32 Укладання ходових дошок   м 166,67   

33 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 44,5   

34 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 150 

  м3 0,908 
  

35 Нанесення вручну в один шар покриття з 
вогнезахисного матерiалу на горизонтальнi i 
вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй 

  м2 183,81 
  

36 Установлення люкiв у перекриттях, площа прорiзу до 2 
м2 

  м2 0,748 
  

  Роздiл 5. Стропильна система       

          

37 Виготовлення та установлення крокв   м3 1,618   

38 Улаштування карнизiв   м2 5,6   

39 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по дереву 
(карнизів) 

  м2 5,6 
  

40 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i 
брускiв пiд покрiвлю з листової сталi 

  м2 57,681 
  

41 Антисептування водними розчинами покриттiв по 
фермах 

  м2 143,1 
  

42 Нанесення механiзованим способом в один шар 
покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1 на 
горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних 
конструкцiй 

  м2 143,1 

  

43 На кожний наступний шар нанесення механiзованим 
способом покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1 
додавати до норми 13-74-1 

  м2 143,1 
  

44 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар   м2 75   

  Роздiл 6. Покрівля       

          

45 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 
при висотi будiвлi до 25 м 

  м2 72,6 
  

46 Рiзання стального профiльованого настилу   м рiза 68   

47 Улаштування дрiбних покриттiв iз листової оцинкованої 
сталi (елемент примикання до стіни, елемент 
примикання до стіни скатний,карнизна планка,вітрова 
планка,фартух,обрамлення вентшахти) 

  м2 37,73 

  

48 Улаштування деформацiйних швiв   м 1,83   

49 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної 
при висотi поверху до 4 м (фронтонів) 

  м3 3,6 
  

50 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 0,864 
  

51 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної 
при висотi поверху до 4 м (карнизів) 

  м3 0,34 
  

52 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 0,0816 
  

  Роздiл 7. Водостічна система       

          

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

  м 2,5 
  

54 Улаштування жолобiв пiдвiсних   м 4   

  Роздiл 8. Драбини пожежні       

          

55 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових 
конструкцiй та iн. 

  т 0,1806 
  

56 Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних 
з огорожею 

  т 0,1806 
  

57 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 8,845 
  

58 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 8,845 
  

  Роздiл 9. Прорiзи       

          

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

  м2 5,124 
  

60 Установлення пластикових пiдвiконних дошок   м 3,75   

61 Установлення віконних зливів   м 3,75   

62 Установлення металевих дверей (від демонтажу)   м2 4,868   

63 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу   м 6,7   



щiлини 20 см2 

64 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

  м2 4,41 
  

65 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

  м2 2,99 
  

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

  м2 11,676 
  

  Роздiл 10. Внутрішнє опорядження       

          

67 Ущiльнення грунту гравiєм   м2 42,07   

68 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 42,07   

69 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм   м2 42,07   

70 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
бетонних стяжок 

  м2 42,07 
  

71 Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на 
мастицi бiтумiноль, перший шар 

  м2 42,07 
  

72 Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на 
мастицi бiтумiноль, наступний шар 

  м2 42,07 
  

73 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 42,07   

74 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних 

  м2 42,07 
  

75 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 150 

  м3 2,146 
  

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

  м2 42,07 
  

77 Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленням 
шурупами 

  м 50 
  

78 Установлення вентиляцiйних грат в дощатих пiдлогах   шт 6   

79 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 68,8   

80 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

  м2 41,03 
  

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

  м2 34,05 
  

82 Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним 
пластиком 

  м2 6,98 
  

83 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 34,05   

84 Грунтування поверхонь   м2 34,05   

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

  м2 34,05 
  

86 Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 34,05 
  

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

  п.м. 68,8 
  

88 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 104,15   

89 Грунтування поверхонь   м2 104,15   

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

  м2 104,15 
  

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

  м2 104,15 
  

92 Поліпшенене штукатурення цементним розчином по 
каменю i бетону стін вручну 

  м2 44,92 
  

93 Приготування важких опоряджувальних розчинiв 
цементних складу 1:3 

  м3 0,840004 
  

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

  м2 44,92 
  

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

  м2 6,79 

  

96 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 6,79   

97 Грунтування поверхонь   м2 6,79   



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

  м2 6,79 
  

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

  м2 6,79 
  

100 Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по 
каменю i бетону 

  м2 1,18 
  

101 Приготування важких опоряджувальних розчинiв 
цементних складу 1:3 

  м3 0,05192 
  

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

  м2 1,18 
  

  Роздiл 11. Зовнішнє опорядження       

          

103 Теплоiзоляцiя фундаментів та цоколю виробами з 
пiнопласту насухо 

  м3 0,9884 
  

104 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 5,25 
  

105 Приготування важких опоряджувальних розчинiв 
цементних складу 1:3 

  м3 0,16275 
  

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

  м2 5,25 
  

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

  м2 43,4 
  

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

  м2 6,4 
  

109 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування 
каркаса 

  м2 148 
  

110 Приготування важких опоряджувальних розчинiв 
цементних складу 1:3 

  м3 4,59 
  

111 Полiвiнiлацетатне фарбування фасадiв з риштувань по 
пiдготовленiй поверхнi 

  м2 148 
  

  Роздiл 12. Ганок       

          

112 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група грунтiв 2 

  м3 3,7 
  

113 Розробка грунту вручну в траншеях шириною понад 2 м i 
котлованах площею перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при 
глибинi траншей i котлованiв до 2 м, група грунтiв 2 /з 
вертикальними стiнками без крiплень / 

  м3 7,2 

  

114 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 5,45 
  

115 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  м3 7,22 
  

116 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 0,9   

117 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 
20 кг 

  т 0,0465 
  

118 Улаштування стрiчкових фундаментiв бетонних бетон 
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм 

  м3 1,443 
  

119 Улаштування фундаментних плит залiзобетонних 
плоских 

  м3 1,38 
  

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

  т 0,1034 
  

121 Монтаж опорних конструкцiй етажеркового типу   т 0,1034   

122 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 4,27 
  

123 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 4,27 
  

124 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 
розчин М 100 

  м2 6 
  

125 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 100 

  м3 0,1224 
  

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

  м2 4,48 
  

127 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на   м2 2,79   



розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

128 Виготовлення та установлення крокв   м3 0,34   

129 Улаштування карнизiв   м2 0,72   

130 Пiдшивання стелi дошками обшивки   м2 7,6   

131 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по дереву 
(карнизів і обшивки) 

  м2 8,32 
  

132 Антисептування водними розчинами покриттiв по 
фермах 

  м2 36,07 
  

133 Нанесення механiзованим способом в один шар 
покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1 на 
горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних 
конструкцiй 

  м2 36,07 

  

134 На кожний наступний шар нанесення механiзованим 
способом покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1 
додавати до норми 13-74-1 

  м2 36,07 
  

135 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 

  м3 3 
  

136 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 1,5 
  

137 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  м3 7,22 
  

138 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 2,56   

139 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 2,56   

140 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок   т 0,0384   

141 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм   м2 256   

  Локальний кошторис 2-1-2 на Водопровід і каналізація       

          

  Роздiл 1. Водопостачання       

          

142 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 9,79 
  

143 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 12,37 
  

144 Установлення мийок на одне вiддiлення   компл. 1   

145 Установлення кранiв поливальних дiаметром 15 мм   шт 1   

146 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної i гарячої води 

  компл. 2 
  

147 Установлення пiддонiв душових чавунних глибоких 
(кабіна душова) 

  компл. 2 
  

148 Установлення нагрiвникiв iндивiдуальних водоводяних   компл. 2   

  Роздiл 2. Каналізація       

          

149 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм 

  м 2,81 
  

150 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 

  м 4,01 
  

151 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 8 
  

152 Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм   клапан 1   

153 Установлення трапiв дiаметром 100 мм   компл. 2   

154 Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо 
приєднаним 

  компл. 2 
  

  Локальний кошторис 2-1-3 на Опалення і вентиляція       

          

  Роздiл 1. Опалення       

          

155 Установлення радiаторiв стальних   кВт 7,349   

156 Установлення кранiв радіаторних і повiтряних   комплект 21   

157 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
опалення i водопостачання дiаметром 25 мм 

  шт 2 
  

158 Улаштування металевого обрамлення проходiв   т 0,007668   

159 Укладання стальних водопровiдних труб з гiдравлiчним 
випробуванням, дiаметр труб 40 мм (футляр) 

  м 1,06 
  

160 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 50 мм 

  м -1,06 
  



161 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 29,7 
  

162 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

  м 35,81 
  

163 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 20, 25 мм 
напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному 
зв'язуючому, товщина iзоляцiйного шару 20 мм 

  м 7,75 
  

164 Установлення сушарок для рушникiв латунних 
хромованих 

  шт 2 
  

  Роздiл 2. Вентиляція       

          

165 Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 
25 м2 

  грати 2 
  

  Локальний кошторис 6-1-1 на Септик каналізаційний СК1       

          

166 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 

  м3 7,92 
  

167 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група 
грунтiв 2 /при глибинi котлована до 3м, незалежно вiд 
об'єму котлована або його площi/ 

  м3 6,525 

  

168 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних 
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1,5 м у сухих грунтах 

  м3 1,335 
  

169 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 0,10947 
  

170 Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли 
керамiчної(горловина) 

  м3 0,5 
  

171 Приготування важких мурувальних розчинiв цементних 
марки 50 

  м3 0,12 
  

172 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 1,07 
  

173 Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 
10 см 

  м2 3,572 
  

174 Улаштування витяжних стоякiв з азбестоцементних труб, 
дiаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м 

  стояк 1 
  

175 Додавати або виключати на кожний 1 м змiни висоти 
стояка 

  стояк -1 
  

176 Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах 
товщиною 100 мм, площею до 20 см2 

  шт 2 
  

177 Пробивання отворiв в бетонних стелях товщиною 100 
мм, площею до 20 см2 

  шт 1 
  

178 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною 
мастикою в один шар товщиною 2 мм 

  м2 11,662 
  

179 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї 
обмазувальної бiтумною мастикою товщиною 1 мм 

  м2 11,662 
  

180 Гiдроiзоляцiя бетонних поверхонь полiмерцементною 
сумiшшю СR-65 

  м2 9,9852 
  

181 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 5,4 
  

182 Врiзування в iснуючi мережi з чавунних труб чавунних 
трiйникiв дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

183 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 2 

  м3 9,1 
  

  
Локальний кошторис 7-1-1 на Благоустрій прилеглої 

території 
      

          

184 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, 
шириною до 2 м 

  м2 8 
  

185 Улаштування корита пiд квiтники глибиною 40 см вручну   м2 8   

186 Садiння багаторiчних квiтникiв густотою насадження 1,6 
тис.штук квiтiв на 100 м2 

  м2 8 
  

187 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу до 100 мм 

  м 10 
  

188 Установлення урни   шт 1   

 


