
   

ОГОЛОШЕННЯ 

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Миргородської міської ради від 05 квітня 

2016 р. № 218 «Про затвердження Положення про визначення виконавця будівельних робіт на 

об’єктах комунальної власності м. Миргорода шляхом конкурсного відбору» оголошується 

конкурс на визначення виконавця будівельних робіт на об'єкт: «Капітальний ремонт приміщень 

будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 по вул. Багачанська, 51 в м. Миргород, Полтавської області». 

1. Конкурс буде проведено 12.06.2018 р. о 10.00 у кабінеті першого заступника міського 

голови Швайки Сергія Олексійовича (вул. Незалежності, 17, кабінет № 5). 

2. Приміщення Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 потребує 

капітального ремонту. Проектно-кошторисна документація виготовлена у квітні 2018 

року, проведено експертизу (позитивний експертний звіт від 24 квітня 2018 року № 

79/18П, згідно з яким загальна вартість капітального ремонту склала 1499,468 тис. 

грн.). 

3. Кінцевий термін подання документів – 11.06.2018 р. 

4. 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 Санвузол 1-го поверху       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          
1 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 

вапняної фарби 
  м2 27,7 

  

2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 68,3 
  

3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 15,1 
  

4 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 73,9 
  

5 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 28,4   
6 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 28,4 

  

7 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 
20 м2 

  м2 28,4 
  

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

  м2 170,4 
  

9 Розбирання цементних плiнтусiв   м 50   
10 Розбирання монолітних бетонних фундаментiв(подіум 

під чаші "Генуя") 
  м3 1,5 

  

11 Розбирання дерев'яних щитових перегородок   м2 32   
12 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 2,5   
13 Знiмання засклених вiконних рам   м2 2,28   
14 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних 

будiвлях 
  м2 0,72 

  

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

  шт 1 
  

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

  м 1,2 
  

17 Знiмання наличникiв   м 50   
18 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 5 

  

19 Знiмання дверних полотен   м2 8,4   
20 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 5   
21 Демонтаж трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 30 
  

22 Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових 
труб дiаметром 100 мм 

  м 10 
  

23 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

  м 10 
  

24 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 6   
25 Демонтаж чаш [унiтазiв] пiдлогових з краном змивним   к-т 1   
26 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 4   

  Роздiл 2. Двері       
          



   

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

  м2 12,747 
  

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

  м2 2,28 
  

29 Установлення пластикових пiдвiконних дошок   м 1,2   
30 Установлення віконних зливів   м 1,2   
  Роздiл 3. Укоси       
          

31 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 9   
32 Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар   м2 9   
33 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу з утепленням 
мінераловатними плитами 

  м2 3 

  

34 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням 
армувальною стрічкою 

  м шва 50,5 
  

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

  м2 6 
  

36 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 9   
37 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 9 

  

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

  м2 9 
  

  Роздiл 4. Стеля       
          

39 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 27,6   
40 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 27,6   
  Роздiл 5. Перегородки.       
          

41 Улаштування перегородок на металевому однорядному 
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у 
житлових і громадських будівлях 

  м2 31,04 

  

42 Оформлення [оброблення] дверних прорізів у 
перегородках з каркасом із сталевих профілів з 
додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами 

  м 40,8 
  

43 Збирання перегородок iз панелей площею бiльше 5 
м2(санвузол) 

  м2 12,48 
  

44 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2 
(санвузол) 

  м2 7,8 
  

  Роздiл 6. Стiни       
          

45 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 117,1 
  

46 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -117,1   
47 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 113,6   
48 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 113,6 

  

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

  м2 78,6 
  

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

  м2 100,9 
  

  Роздiл 7. Підлоги       
          

51 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 1,425   
52 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 1,4535   
53 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 28,5 
  

54 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 28,5 
  

55 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 28,5 
  

56 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 28,5 
  

57 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 28,5   
58 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 28,5 

  

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

  м2 28,5 
  



   

60 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 1,4535   
61 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 28,5 
  

62 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 7,68 
  

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

  м2 7,68 
  

64 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 1,6 
  

65 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 7,68 
  

66 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,8   
67 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 

50 
  м3 0,1888 

  

68 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 7,68   
69 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

до 20 м2 
  м2 7,68 

  

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

  м2 7,68 
  

71 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,705   
72 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 1,92 
  

  Роздiл 8. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  м 15 
  

74 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 100 
  

75 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 
цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 

  шт 4 
  

76 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 4   
77 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 4   
78 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

79 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
80 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
81 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 2 

  

82 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 2   
83 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

84 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
85 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
86 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 2 

  

87 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 2   
88 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 2   
89 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,6 
  

90 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
50 мм 

  м -0,6 
  

91 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,3 
  

92 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
100 мм 

  м -0,3 
  

93 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 1,25 
  

94 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
200 мм 

  м -1,25 
  

95 Забивання сальникiв дiаметром понад 100 до 200 мм 
при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв 

  шт 10 
  

96 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 20 
  

97 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 14 
  

98 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

99 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним   к-т 3   



   

бачком 
100 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 

високорозташованим бачком 
  к-т 6 

  

101 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 5 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

102 Навантаження смiття вручну   т 12,217   
103 Перевезення сміття до 5 км   т 12,217   

  Локальний кошторис 2-1-2 на Санвузол 2-го поверху       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

104 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 27,7 
  

105 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 68,3 
  

106 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 15,1 
  

107 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 73,9 
  

108 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 28,4   
109 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 28,4 

  

110 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 
20 м2 

  м2 28,4 
  

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

  м2 170,4 
  

112 Розбирання цементних плiнтусiв   м 50   
113 Розбирання дерев'яних щитових перегородок   м2 9   
114 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 2,5   
115 Знiмання наличникiв   м 50   
116 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 5 

  

117 Знiмання дверних полотен   м2 8,4   
118 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 5   
119 Демонтаж трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 30 
  

120 Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових 
труб дiаметром 100 мм 

  м 10 
  

121 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

  м 10 
  

122 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 6   
123 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 3   

  Роздiл 2. Двері       
          

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

  м2 8,505 
  

  Роздiл 3. Укоси       
          

125 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 4,5   
126 Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар   м2 4,5   
127 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу з утепленням 
мінераловатними плитами 

  м2 1,5 

  

128 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням 
армувальною стрічкою 

  м шва 35,5 
  

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

  м2 3 
  

130 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 4,5   
131 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 4,5 

  

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

  м2 4,5 
  

  Роздiл 4. Стеля       
          

133 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 27,7   
134 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 27,7   

  Роздiл 5. Перегородки.       
          

135 Збирання перегородок iз панелей площею бiльше 5   м2 12,48   



   

м2(санвузол) 
136 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2 

(санвузол) 
  м2 7,8 

  

  Роздiл 6. Стiни       
          

137 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 157,3 
  

138 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -157,3   
139 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 68,3   
140 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 68,3 

  

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

  м2 68,3 
  

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

  м2 89 
  

  Роздiл 7. Підлоги       
          

143 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 

  м2 28,5 
  

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

  м2 28,5 
  

145 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 1,45   
146 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 28,5   
147 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 28,5 

  

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

  м2 28,5 
  

149 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 7,68 
  

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

  м2 7,68 
  

151 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 1,6 
  

152 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 7,68 
  

153 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,8   
154 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 

50 
  м3 0,1888 

  

155 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 7,68   
156 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

до 20 м2 
  м2 7,68 

  

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

  м2 7,68 
  

158 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,705   
159 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 1,92 
  

  Роздiл 8. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  м 15 
  

161 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 100 
  

162 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 
цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 

  шт 2 
  

163 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 2   
164 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 2 

  

165 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 2   
166 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

167 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
168 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
169 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,3 
  

170 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
50 мм 

  м -0,3 
  

171 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 

  м 0,3 
  



   

100 мм(гільза) 
172 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 

100 мм 
  м -0,3 

  

173 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,3 
  

174 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 
200 мм 

  м -0,3 
  

175 Забивання сальникiв дiаметром понад 100 до 200 мм 
при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв 

  шт 5 
  

176 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 20 
  

177 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 14 
  

178 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

179 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

  к-т 1 
  

180 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 
високорозташованим бачком 

  к-т 6 
  

181 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 5 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

182 Навантаження смiття вручну   т 7,594   
183 Перевезення сміття до 5 км   т 7,594   

  Локальний кошторис 2-2-1 на Приміщення кухні       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

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

  м2 89,1 
  

185 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 4,5 
  

186 Розбирання цегляних перегородок   м3 1,1   
187 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 30 

  

188 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 32,2   
189 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 

20 м2 
  м2 32,2 

  

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

  м2 837,2 
  

191 Розбирання цементних плiнтусiв   м 22,22   
  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

192 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 32,2   
193 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 32,2 

  

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

  м2 32,2 
  

195 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 32,2   
196 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 32,2 

  

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

  м2 32,2 
  

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

  п.м. 22,22 
  

199 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

  м2 6,1608 
  

200 Протравлювання металевих поверхонь   м2 6,1608   
201 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 
  м2 6,1608 

  

202 Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром 
менше 50 мм емалевими фарбами за 2 рази 

  м2 0,628 
  

203 Фарбування емалевими фарбами за 2 рази ранiше 
пофарбованих радiаторiв 

  м2 5,5328 
  

  Роздiл 3. Укоси       
          

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

  м2 7,6 
  

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

  м2 2,6 
  



   

206 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням 
армувальною стрічкою 

  м шва 18,9 
  

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

  м2 5 
  

208 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 7,6   
209 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 7,6 

  

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

  м2 7,6 
  

211 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 66 
  

212 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -66   
213 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 34   
214 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 34 

  

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

  м2 32 
  

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

  м2 34 
  

217 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 1,61   
218 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 1,6422   
219 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 32,2 
  

220 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 29,8 
  

221 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 29,8 
  

222 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 29,8 
  

223 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 32,2   
224 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 32,2 

  

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

  м2 29,8 
  

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

  м2 2,4 
  

227 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 1,71564   
228 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 32,2 
  

  Роздiл 4. Прорізи       
          

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

  т 0,2253 
  

230 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 5,3 
  

231 Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром 
менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 
рази 

  м2 5,3 
  

232 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,01508   
233 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 1 т   т 0,2253   
234 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель (вітраж) 

  м2 11,6 
  

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

  м2 2 
  

236 Улаштування неармованих глухих цегляних 
перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях 
площею бiльше 5 м2 

  м2 8 
  

237 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
50 

  м3 0,1816 
  

238 Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування 
каркасу 

  м2 16 
  

239 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

  м3 0,496 
  

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

  м2 16 
  

241 Виготовлення метал. опор підвіконників із нержавіючої 
сталі 

  т 0,03385 
  



   

242 Монтаж метал. опор підвіконників із нержавіючої сталі   т 0,03385   
243 Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром 

менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 
рази(елементи кріплення підвіконників) 

  м2 1,5 
  

244 Установлення підвіконників із нержавіючої сталі   м 1,32   
  Роздiл 5. Інші роботи       
          

245 Навантаження смiття вручну   т 7,497   
246 Перевезення сміття до 5 км   т 7,497   

  
Локальний кошторис 2-2-2 на Приміщення для миття 

посуду 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

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

  м2 61,85 
  

248 Розбирання цегляних перегородок   м3 0,25   
249 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 28,2 

  

250 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 16,5   
251 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 

20 м2 
  м2 16,5 

  

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

  м2 429 
  

253 Розбирання цементних плiнтусiв   м 17   
  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

254 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 16,5   
255 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 16,5 

  

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

  м2 16,5 
  

257 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 16,5   
258 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 16,5 

  

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

  м2 16,5 
  

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

  п.м. 17 
  

261 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 59,5 
  

262 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -59,5   
263 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 32   
264 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 32 

  

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

  м2 27,5 
  

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

  м2 32 
  

267 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2 
(санвузол) 

  м2 1,76 
  

268 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,825   
269 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 0,8415   
270 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 16,5 
  

271 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 16,5 
  

272 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 32,2 
  

273 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 16,5 
  

274 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 16,5   
275 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 16,5 

  

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

  м2 16,5 
  

277 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,8415   
278 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 16,5 
  



   

  Роздiл 3. Інші роботи       
          

279 Навантаження смiття вручну   т 4,386   
280 Перевезення сміття до 5 км   т 4,386   

  Локальний кошторис 2-2-3 на Приміщення санвузла        
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

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

  м2 45,8 
  

282 Розбирання цегляних перегородок   м3 0,33   
283 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 11,5 

  

284 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 3,35   
285 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 

20 м2 
  м2 3,35 

  

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

  м2 87,1 
  

287 Розбирання цементних плiнтусiв   м 17   
288 Знiмання наличникiв   м 19,6   
289 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2 

  

290 Знiмання дверних полотен   м2 2,94   
  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

291 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 3,35   
292 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 3,35 

  

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

  м2 3,35 
  

294 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 3,35   
295 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 3,35 

  

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

  м2 3,35 
  

297 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 21,8 
  

298 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -21,8   
299 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 21,8 
  

300 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,1675   
301 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 0,17085   
302 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 3,35 
  

303 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 3,35 
  

304 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 3,35 
  

305 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 3,35 
  

306 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 3,35   
307 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 3,35 

  

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

  м2 3,35 
  

309 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,17085   
310 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
  м2 3,35 

  

  Роздiл 3. Прорiзи       
          

311 Установлення дверних коробок в перегородках   м2 1,68   
312 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 1   
313 Установлення замків дверних урiзних   шт 1   
314 Установлення i крiплення наличникiв   м 10   

  Роздiл 4. Інші роботи       
          

315 Навантаження смiття вручну   т 2,945   
316 Перевезення сміття до 5 км   т 2,945   

  Локальний кошторис 2-2-4 на Кабінет       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       



   

          
317 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 
  м2 43,4 

  

318 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 3,2 
  

319 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 10,5 
  

320 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 8,18   
321 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2   м2 8,18   
322 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 212,68 

  

323 Розбирання цементних плiнтусiв   м 8,8   
324 Знiмання наличникiв   м 9,9   
325 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 1 

  

326 Знiмання дверних полотен   м2 1,74   
  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

327 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 6   
328 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 6 

  

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

  м2 6 
  

330 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 6   
331 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 6 

  

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

  м2 6 
  

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

  п.м. 8,8 
  

  Роздiл 3. Укоси       
          

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

  м2 1,6 
  

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

  м2 0,5 
  

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

  м2 1,1 
  

337 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 1,6   
338 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 1,6 

  

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

  м2 1,6 
  

340 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 25 
  

341 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -25   
342 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 25   
343 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 25 

  

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

  м2 25 
  

345 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,3   
346 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 0,612   
347 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 6 
  

348 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 6 
  

349 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 6 
  

350 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 6 
  

351 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 6   
352 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 6 

  

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

  м2 6 
  

354 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,306   
355 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
  м2 6 

  



   

  Роздiл 4. Прорiзи       
          

356 Установлення металевих дверних коробок iз 
навiшуванням дверних полотен 

  м2 1,89 
  

357 Установлення дверних коробок в перегородках   м2 1,68   
358 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 1   
359 Установлення замків дверних урiзних   шт 1   
360 Установлення i крiплення наличникiв   м 10   

  Роздiл 5. Інші роботи       
          

361 Навантаження смiття вручну   т 2,06   
362 Перевезення сміття до 5 км   т 2,06   

  Локальний кошторис 2-2-5 на Тамбур       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

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

  м2 16,98 
  

364 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 4,6 
  

365 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 8,18   
366 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2   м2 8,18   
367 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 212,68 

  

368 Розбирання цементних плiнтусiв   м 8,8   
369 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог   м2 1,22   
370 Розбирання лаг з дощок i брускiв   м2 1,22   
371 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги   м2 1,22   
372 Знiмання наличникiв   м 10,06   
373 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 1 

  

374 Знiмання дверних полотен   м2 1,91   
  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

375 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 1,22   
376 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 1,22 

  

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

  м2 1,22 
  

378 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 1,22   
379 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 1,22 

  

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

  м2 1,22 
  

381 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 10 
  

382 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -10   
383 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 10   
384 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 10 

  

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

  м2 10 
  

386 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,061   
387 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 0,12444   
388 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 1,22 
  

389 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 1,22 
  

390 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 1,22 
  

391 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 1,22 
  

392 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1,22   
393 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 1,22 

  

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

  м2 1,22 
  

395 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,06222   
396 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
  м2 1,22 

  

  Роздiл 3. Прорiзи       



   

          
397 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах 
  м2 1,953 

  

  Роздiл 4. Інші роботи       
          

398 Навантаження смiття вручну   т 1,077   
399 Перевезення сміття до 5 км   т 1,077   

  Локальний кошторис 2-2-6 на Коридор       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

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

  м2 30,18 
  

401 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 8,75 
  

402 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 3,78   
403 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2   м2 3,78   
404 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 98,28 

  

405 Розбирання цементних плiнтусiв   м 4,7   
  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

406 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 3,78   
407 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 3,78 

  

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

  м2 3,78 
  

409 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 3,78   
410 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 3,78 

  

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

  м2 3,78 
  

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

  п.м. 4,7 
  

413 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 16 
  

414 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -16   
415 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 16   
416 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 16 

  

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

  м2 16 
  

418 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,189   
419 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 0,19278   
420 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 3,78 
  

421 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 3,78 
  

422 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 3,78 
  

423 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 3,78 
  

424 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 3,78   
425 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 3,78 

  

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

  м2 3,78 
  

427 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,19278   
428 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
  м2 3,78 

  

  Роздiл 3. Інші роботи       
          

429 Навантаження смiття вручну   т 1,178   
430 Перевезення сміття до 5 км   т 1,178   

  
Локальний кошторис 2-2-7 на Приміщення для 

зберігання продуктів 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

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

  м2 76,42 
  



   

432 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 23,2 
  

433 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 16,12   
434 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2   м2 16,12   
435 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 419,12 

  

436 Розбирання цементних плiнтусiв   м 14,5   
437 Знiмання наличникiв   м 9,94   
438 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 1 

  

439 Знiмання дверних полотен   м2 1,78   
440 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 
  м2 36,79 

  

441 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 12,15 
  

442 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 4,24   
443 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2   м2 4,24   
444 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 110,24 

  

445 Розбирання цементних плiнтусiв   м 7,36   
446 Знiмання наличникiв   м 10,04   
447 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 1 

  

448 Знiмання дверних полотен   м2 1,89   
  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

449 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 16,12   
450 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 16,12 

  

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

  м2 16,12 
  

452 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 16,12   
453 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 16,12 

  

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

  м2 16,12 
  

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

  п.м. 14,5 
  

456 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 43 
  

457 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -43   
458 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 16   
459 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 16 

  

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

  м2 27 
  

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

  м2 16 
  

462 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,806   
463 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 0,82212   
464 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 16,12 
  

465 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 16,12 
  

466 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 16,12 
  

467 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 16,12 
  

468 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 16,12   
469 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 16,12 

  

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

  м2 16,12 
  

471 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,82212   
472 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
  м2 16,12 

  

473 Антисептування водними сумiшами поверхні   м2 4,24   
474 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 4,24 

  

475 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь   м2 4,24   



   

підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

476 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 4,24   
477 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 4,24 

  

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

  м2 4,24 
  

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

  п.м. 7,36 
  

480 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 23,5 
  

481 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -23,5   
482 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 8,5   
483 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 8,5 

  

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

  м2 15 
  

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

  м2 8,5 
  

486 Улаштування пiдстильного шару бетонного   м3 0,212   
487 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5   м3 0,21624   
488 Улаштування гідроізоляції з матерiалiв, що 

наплавляються, iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

  м2 4,24 
  

489 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 4,24 
  

490 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 4,24 
  

491 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

  м2 4,24 
  

492 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 4,24   
493 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 4,24 

  

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

  м2 4,24 
  

495 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,21624   
496 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 
  м2 4,24 

  

  Роздiл 3. Прорiзи       
          

497 Установлення металевих дверних коробок iз 
навiшуванням дверних полотен 

  м2 1,89 
  

498 Установлення дверних коробок в перегородках   м2 1,785   
499 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних   шт 1   
500 Установлення замків дверних урiзних   шт 1   
501 Установлення i крiплення наличникiв   м 10,1   

  Роздiл 4. Інші роботи       
          

502 Навантаження смiття вручну   т 4,894   
503 Перевезення сміття до 5 км   т 4,894   

  Локальний кошторис 2-2-8 на Буфет       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

504 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
олiйної, перхлорвiнiлової фарби 

  м2 13 
  

505 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 43 
  

  Роздiл 2. Опоряджувальні роботи       
          

506 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 13   
507 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 13 

  

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

  м2 13 
  

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

  п.м. 21,5 
  

510 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 43   
511 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 43 

  

512 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними   м2 43   



   

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

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

  м2 30,5 
  

514 Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих 
пiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби до 35% 

  м2 13 
  

515 Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих 
плiнтусiв усерединi будiвлi 

  м2 1,935 
  

  Локальний кошторис 2-2-9 на Санітарно-технічні роботи       
          
  Роздiл 1. Водопровід       
          

516 Демонтаж трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм 

  м 20 
  

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

  м 30 
  

518 Демонтаж трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм 

  м 50 
  

519 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм 

  м 55 
  

  Роздiл 2. Каналізація       
          

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

  м3 4 
  

521 Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових 
труб дiаметром 50 мм 

  м 15,5 
  

522 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

  м 2,5 
  

523 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм 

  м 2 
  

524 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 1   
525 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 1   
526 Демонтаж раковин [ванн сталевих]   к-т 4   
527 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

528 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
529 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
530 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 7 

  

531 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 18 
  

532 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

533 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком   к-т 1   
534 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 
  к-т 2 

  

535 Установлення пiддонiв душових сталевих   к-т 1   
536 Установлення змiшувачiв   шт 1   
537 Установлення трапiв дiаметром 50 мм   к-т 1   
538 Установлення мийок для посуду   к-т 4   
539 Установлення мийок на два вiддiлення   к-т 1   
540 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 1 
  

541 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 150 мм   м -1   
542 Забивання сальникiв дiаметром понад 100 до 200 мм 

при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв 
  шт 1 

  

  Роздiл 3. Інші роботи       
          

543 Навантаження смiття вручну   т 0,122   
544 Перевезення сміття до 5 км   т 0,122   

  Локальний кошторис 2-2-10 на Вентиляція       
          

545 Демонтаж повiтроводiв периметром 1200 мм   м2 19,2   
546 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли 

(місцями під отвори) 
  м3 0,315 

  

547 Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм 

  м2 46,572 
  

548 Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000 
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

  м2 12,72 
  

549 Демонтаж повiтроводiв периметром 600 мм   м2 7,2   
550 Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з 

оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 
  м2 11,21 

  

551 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з   м2 5,99   



   

оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 
552 Установлення зонтiв над устаткуванням   м2 5,968   
553 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 2   
554 Установлення грат жалюзiйних сталевих щiлинних 

регулювальних з вивiрянням i закрiпленням розмiром 
150х150 мм 

  грати 22 
  

555 Установлення грат жалюзiйних сталевих щiлинних 
регулювальних з вивiрянням i закрiпленням розмiром 
100х100 мм 

  грати 7 
  

556 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 3 
  

  Локальний кошторис 2-3-1 на Опалення       
          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

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

  м 60 
  

558 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32мм 

  м 114 
  

559 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг   шт 15   
  Роздiл 2. Опалення       
          

560 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм 

  м 120 
  

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

  м 50 
  

562 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих   кВт 10,9   
563 Установлення кранiв радіаторних і клапанів з 

термостат.головкою 
  комплект 45 

  

564 Оббивання поверхонь стін iзоляцiйним матерiалом   м2 12   
  Роздiл 3. Інші роботи       
          

565 Навантаження смiття вручну   т 0,03   
566 Перевезення сміття до 5 км   т 0,03   

  Локальний кошторис 2-4-1 на Електромонтажні роботи       
          

567 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою 
до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi 

  шт 1 
  

568 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 257 
  

569 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А 

  шт 2 
  

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

  шт 9 
  

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

  шт 6 
  

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

  шт 2 
  

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

  шт 4 
  

574 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

  шт 5 
  

575 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт 

  шт 3 
  

576 Монтаж лiхтаря домового [мiлiцейського] (аварійний 
діодний світильник з акумулятором 60LED 6808 -Freever) 

  шт 2 
  

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

  шт 27 
  

578 Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних   к-т 1   
579 Установлення вентиляторiв у квартирах [витяжка]   шт 1   

  Локальний кошторис 6-1-1 на Зовнішні мережі каналізації       
          

580 Демонтаж вимощення з бетону   м2 5   
581 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група 

ґрунту 2 (приямок), який знаходиться на вiдстанi до 2 м 
вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а 
також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного 
предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах 
вильоту стрiли екскаватора 

  м3 8 

  

582 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах 
екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група 
ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд 
поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а 
також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного 

  м3 9,6 

  



   

предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах 
вильоту стрiли екскаватора 

583 Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи   м3 1,44   
584 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 12 

  

585 Засипання вручну верху трубопроводів піском   м3 1,44   
586 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 

група ґрунту 2 
  м3 14,192 

  

  
  
  

 

5. Термін виконання будівельних робіт: початок – липень 2018., закінчення – 2019 р. 

6. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії: 

- довідка про реєстрацію платників податків у м. Миргород; 

- довідка про наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у 

довільній формі); 

- довідка про наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі); 

- цінова пропозиція у вигляді договірної ціни та локального кошторису; 

- термін виконання будівельних робіт згідно виділених коштів (сума фінансування даного 

об’єкту на 2018 рік складає 700,0 тис. грн.). 

7. Вимоги до учасників конкурсу:  

- наявність відповідної реєстрації платників податків у м. Миргород (підтверджується 

відповідною довідкою); 

- наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі); 

- наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі).  

8. Замовник виконання будівельних робіт – Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 7  Миргородської міської ради Полтавської області. 

9. Місцезнаходження комісії: вул. Незалежності, 17, кабінет № 5.  

Тел.: голова конкурсної комісії – 5-25-60; секретар конкурсної комісії – 5-22-07. 

 


