
№ 
з/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість 

1 2 3 4 
  Розділ. Вікна     

1 Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 2,7575 

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

100 шт 0,59 

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

100м 1,4485 

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

100 м2 0,506975 

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

100м2 2,2745 

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

100м2 0,483 

7 Установлення віконних зливів 100м 1,4485 

8 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 1,4485 
  Розділ. Укоси     

  Зовнішні укоси     

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

100м2 0,7195 

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

100 м2 0,7195 

11 Улаштування обмазувальної гідроізоляцiї в один шар 100м2 0,0072 
  Внутрішні укоси     

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

100м2 1,07925 

13 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм 

100м2 0,217275 

14 Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

100м2 0,217275 

15 Улаштування обмазувальної пароiзоляцiї в один шар 100м2 0,2698 

16 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

100м2 0,35975 

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

100м2 0,7195 

18 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 1,07925 

19 Грунтування поверхні 100м2 1,07925 

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

100м2 1,07925 

  Розділ. Пандус     

22 Розбирання покриттів iз бетонних плиток 100м2 0,0048 

23 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 
ферми та iн.][каркас пандуса, перила пандуса] 

т 1,84043 

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

т 0,24954 

25 Виготовлення настилу на пандус т 1,0314 

26 Монтаж площадок iз настилом i огорожею з листової, 
рифленої, просiчної i круглої сталi 

т 3,2462664 

27 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

м2 207,02 

28 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

100м2 2,0702 

29 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

100м2 4,1404 

30 Навантаження смiття вручну 1 т 16,792 

31 Перевезення сміття до 15 км т 16,792 

 


