
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 частини 

будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9  ім.І.А.Зубковського Миргородської міської ради 

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. Санвузли та ганки  Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9  ім. І.А.Зубковського потребують 

капітального ремонту. Проектно-кошторисна документація виготовлена у грудні 2017 

року, проведено експертизу (позитивний експертний звіт від 24.04.2018р.  № 80/18П, 

згідно з яким загальна вартість капітального ремонту склала 1499,046 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 

лівого крила 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          
1 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 

вапняної фарби 
  м2 14 

  

2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 50,4 
  

3 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 25,36 
  

4 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 14,6   
5 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 14,6 

  

6 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 14,6   
7 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 87,6 

  

8 Розбирання цементних плiнтусiв   м 26   
9 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 0,15   
10 Знiмання наличникiв   м 39,8   
11 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 4 

  

12 Знiмання дверних полотен   м2 6,51   
13 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 4   
14 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм 

  м 8,3 
  

15 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 9,8 
  

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

  м 8,4 
  

17 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 10,1 
  

18 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 5   
19 Знiмання пiсуарiв   шт 4   
20 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 3   



  Роздiл 2. Двері       
          

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

  м2 7,392 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

22 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 14   
23 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 14   
  Роздiл 4. Стiни       
          

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

  м2 75,76 
  

25 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -75,76   
26 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 75,76 
  

  Роздiл 5. Підлоги       
          

27 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 14,6   
28 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 14,6 

  

29 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 1,34   
30 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 

рулонними матерiалами на мастицi 
  м2 14,6 

  

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

  м2 14,6 
  

32 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 14,6 
  

33 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 14,6   
34 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 14,6 

  

  Роздiл 6. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

36 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
37 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
38 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,9 
  

39 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,9   
40 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 7 

  

41 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 16 
  

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

  шт 1 
  

43 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
44 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
45 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

46 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
47 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
48 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,3 
  

49 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,3   
50 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,7 
  

51 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,7   
52 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 5 

  

53 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 17 
  

54 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

55 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднанимбачком   к-т 2   
56 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 
  к-т 5 

  



  Роздiл 7. Електроосвiтлення       
          

57 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 20 
  

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

  шт 2 
  

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

  шт 1 
  

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

  шт 4 
  

  Роздiл 8. Інші роботи       
          

61 Навантаження смiття вручну   т 2,572   
62 Перевезення сміття до 5 км   т 2,572   

  
Локальний кошторис 2-1-2 на Санвузол 2-го поверху 

лівого крила 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

63 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 14 
  

64 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 50,4 
  

65 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 25,36 
  

66 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 14,6   
67 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 14,6 

  

68 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 14,6   
69 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 87,6 

  

70 Розбирання цементних плiнтусiв   м 26   
71 Знiмання наличникiв   м 39,8   
72 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 4 

  

73 Знiмання дверних полотен   м2 6,51   
74 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 4   
75 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром100 мм 
  м 8,3 

  

76 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 9,8 
  

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

  м 8,4 
  

78 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 10,1 
  

79 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 5   
80 Знiмання пiсуарiв   шт 4   
81 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 3   
  Роздiл 2. Двері       
          

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

  м2 6,594 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

83 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 14   
84 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 14   
  Роздiл 4. Перегородки.       
          

85 Збирання перегородок iз панелей площею бiльше 5м2(санвузол)   м2 6,3   
86 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2(санвузол)   м2 3,9   
  Роздiл 5. Стiни       
          

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

  м2 75,76 
  

88 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -75,76   
89 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 75,76 
  

  Роздiл 6. Підлоги       



          
90 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 14,6   
91 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 14,6 

  

92 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,74   
93 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 14,6   
94 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 14,6 

  

95 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 14,6 
  

96 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 5,28 
  

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

  м2 5,28 
  

98 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,6 
  

99 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 5,28 
  

100 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,33   
101 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,078   
102 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 3   
103 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 3   
104 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 3 

  

105 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,28   
106 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 1,8 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

108 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
109 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
110 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,9 
  

111 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,9   
112 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 9 

  

113 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 16 
  

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

  шт 1 
  

115 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
116 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
117 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

118 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
119 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
120 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,3 
  

121 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,3   
122 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,7 
  

123 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,7   
124 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 7 

  

125 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 15 
  

126 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

127 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднанимбачком   к-т 1   
128 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 

високорозташованим бачком 
  к-т 3 

  

129 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 4 
  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       



          
130 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 

порожнинах перекриттiв i перегородок 
  м 20 

  

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

  шт 2 
  

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

  шт 1 
  

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

  шт 4 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

134 Навантаження смiття вручну   т 2,454   
135 Перевезення сміття до 5 км   т 2,454   

  
Локальний кошторис 2-1-3 на Санвузол 3-го поверху 

лівого крила 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

136 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби   м2 14   
137 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби   м2 50,4   
138 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 25,36 

  

139 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 14,6   
140 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 14,6 

  

141 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 14,6   
142 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 87,6 

  

143 Розбирання цементних плiнтусiв   м 26   
144 Знiмання наличникiв   м 39,8   
145 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 4 

  

146 Знiмання дверних полотен   м2 6,51   
147 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 4   
148 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром100 мм 
  м 8,3 

  

149 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 9,8 
  

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

  м 8,4 
  

151 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 10,1 
  

152 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 5   
153 Знiмання пiсуарiв   шт 4   
154 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 3   

  Роздiл 2. Двері       
          

155 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстiнах 

  м2 6,594 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

156 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 14   
157 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 14   

  Роздiл 4. Перегородки.       
          

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

  м2 6,3 
  

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

  м2 3,9 
  

  Роздiл 5. Стiни       
          

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

  м2 75,76 
  

161 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -75,76   
162 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 75,76 
  

  Роздiл 6. Підлоги       
          



163 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 14,6   
164 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 14,6 

  

165 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,74   
166 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 14,6   
167 Додавати на кожний наступний шар обмазувальноїгiдроiзоляцiї   м2 14,6   
168 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 14,6 

  

169 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 5,28 
  

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

  м2 5,28 
  

171 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,6 
  

172 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 5,28 
  

173 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,33   
174 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,078   
175 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 3   
176 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 3   
177 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 3 

  

178 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,28   
179 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 1,8 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

181 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
182 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
183 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,9 
  

184 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,9   
185 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 12 

  

186 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 16 
  

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

  шт 1 
  

188 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
189 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
190 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

191 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
192 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
193 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,3 
  

194 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,3   
195 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,7 
  

196 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,7   
197 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 7 

  

198 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 18 
  

199 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

200 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднанимбачком   к-т 1   
201 Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]   к-т 3   
202 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 

високорозташованим бачком 
  к-т 3 

  

203 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 4 
  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       
          



204 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 20 
  

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

  шт 2 
  

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

  шт 1 
  

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

  шт 4 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

208 Навантаження смiття вручну   т 2,454   
209 Перевезення сміття до 5 км   т 2,454   

  
Локальний кошторис 2-1-4 на Санвузол 1-го поверху 

правого крила (жіночий) 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

210 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби   м2 8,3   
211 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби   м2 48,46   
212 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 26,18 

  

213 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 8,7   
214 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 8,7 

  

215 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 8,7   
216 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 52,2 

  

217 Розбирання цементних плiнтусiв   м 23,5   
218 Знiмання наличникiв   м 39,2   
219 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 4 

  

220 Знiмання дверних полотен   м2 5,88   
221 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 4   
222 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 100 мм 
  м 7,9 

  

223 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 3,5 
  

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

  м 6,9 
  

225 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 3,6 
  

226 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 3   
227 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 2   

  Роздiл 2. Двері       
          

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

  м2 6,006 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

229 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 8,3   
230 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 8,3   

  Роздiл 4. Перегородки.       
          

231 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2(санвузол)   м2 3,07   
  Роздiл 5. Стiни       
          

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

  м2 74,64 
  

233 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -74,64   
234 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 74,64 
  

  Роздiл 6. Підлоги       
          

235 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 8,7   
236 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 8,7 

  

237 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,8   
238 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї   м2 8,7   



рулонними матерiалами на мастицi 
239 Додавати на кожний наступний шар обклеювальної 

гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами на мастицi 
  м2 8,7 

  

240 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 

  м2 8,7 
  

241 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 8,7   
242 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 8,7 

  

243 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 4,2 
  

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

  м2 4,2 
  

245 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,22 
  

246 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 4,2 
  

247 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,24   
248 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,057   
249 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1,46   
250 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 1,46   
251 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 1,46 

  

252 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,13   
253 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 0,44 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

255 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
256 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
257 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,9 
  

258 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,9   
259 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 5 

  

260 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 10 
  

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

  шт 1 
  

262 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
263 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
264 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

265 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
266 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
267 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,2 
  

268 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,2   
269 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,8 
  

270 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,8   
271 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 2 

  

272 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 6 
  

273 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

274 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднанимбачком   к-т 1   
275 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 

високорозташованим бачком 
  к-т 2 

  

276 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 2 
  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       
          

277 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в   м 20   



порожнинах перекриттiв i перегородок 
278 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 

проводцi, 1-клавiшних 
  шт 2 

  

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

  шт 1 
  

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

  шт 4 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

281 Навантаження смiття вручну   т 2,112   
282 Перевезення сміття до 5 км   т 2,112   

  
Локальний кошторис 2-1-5 на Санвузол 2-го поверху 

правого крила (жіночий) 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

283 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби   м2 8,3   
284 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби   м2 48,46   
285 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 26,18 

  

286 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 8,7   
287 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 8,7 

  

288 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 8,7   
289 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 52,2 

  

290 Розбирання цементних плiнтусiв   м 23,5   
291 Знiмання наличникiв   м 39,2   
292 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 4 

  

293 Знiмання дверних полотен   м2 5,88   
294 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 4   
295 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром100 мм 
  м 7,9 

  

296 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 3,5 
  

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

  м 6,9 
  

298 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 3,6 
  

299 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 3   
300 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 2   

  Роздiл 2. Двері       
          

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

  м2 6,006 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

302 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 8,3   
303 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 8,3   

  Роздiл 4. Перегородки.       
          

304 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2(санвузол)   м2 3,07   
  Роздiл 5. Стiни       
          

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

  м2 74,64 
  

306 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -74,64   
307 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 74,64 
  

  Роздiл 6. Підлоги       
          

308 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 

  м2 8,7 
  

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

  м2 8,7 
  

310 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,44   



311 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 8,7   
312 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 8,7 

  

313 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 8,7 
  

314 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 4,2 
  

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

  м2 4,2 
  

316 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,22 
  

317 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 4,2 
  

318 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,24   
319 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,057   
320 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1,46   
321 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

до 20 м2 
  м2 1,46 

  

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

  м2 1,46 
  

323 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,13   
324 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 0,44 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

326 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
327 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
328 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,9 
  

329 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,9   
330 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 5 

  

331 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 10 
  

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

  шт 1 
  

333 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
334 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
335 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

336 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
337 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
338 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,2 
  

339 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,2   
340 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,8 
  

341 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,8   
342 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 2 

  

343 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 6 
  

344 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

345 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднанимбачком   к-т 1   
346 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 

високорозташованим бачком 
  к-т 2 

  

347 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 2 
  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       
          

348 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 20 
  

349 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй   шт 2   



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

проводцi, 2-клавiшних 
  шт 1 

  

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

  шт 4 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

352 Навантаження смiття вручну   т 2,112   
353 Перевезення сміття до 5 км   т 2,112   

  
Локальний кошторис 2-1-6 на Санвузол 3-го поверху 

правого крила (жіночий) 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

354 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 8,3 
  

355 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 48,46 
  

356 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 26,18 
  

357 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 8,7   
358 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 8,7 

  

359 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 8,7   
360 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 52,2 

  

361 Розбирання цементних плiнтусiв   м 23,5   
362 Знiмання наличникiв   м 39,2   
363 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 4 

  

364 Знiмання дверних полотен   м2 5,88   
365 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 4   
366 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 100 мм 
  м 7,9 

  

367 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 3,5 
  

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

  м 6,9 
  

369 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 3,6 
  

370 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 3   
371 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 2   

  Роздiл 2. Двері       
          

372 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстiнах 

  м2 6,006 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

373 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 8,3   
374 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 8,3   

  Роздiл 4. Перегородки.       
          

375 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2(санвузол)   м2 3,07   
  Роздiл 5. Стiни       
          

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

  м2 74,64 
  

377 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -74,64   
378 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 74,64 
  

  Роздiл 6. Підлоги       
          

379 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 8,7   
380 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 8,7 

  

381 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,44   
382 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 8,7   
383 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної   м2 8,7   



гiдроiзоляцiї 
384 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 8,7 

  

385 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 4,2 
  

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

  м2 4,2 
  

387 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,22 
  

388 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 4,2 
  

389 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,24   
390 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,057   
391 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1,46   
392 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 1,46   
393 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 1,46 

  

394 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,13   
395 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 0,44 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

397 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
398 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
399 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,9 
  

400 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,9   
401 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 5 

  

402 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 10 
  

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

  шт 1 
  

404 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
405 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
406 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

407 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
408 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
409 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,2 
  

410 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,2   
411 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,8 
  

412 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,8   
413 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 2 

  

414 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 6 
  

415 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

416 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднанимбачком   к-т 1   
417 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 

високорозташованим бачком 
  к-т 2 

  

418 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 2 
  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       
          

419 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 20 
  

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

  шт 2 
  

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

  шт 1 
  



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

  шт 4 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

423 Навантаження смiття вручну   т 2,112   
424 Перевезення сміття до 5 км   т 2,112   

  
Локальний кошторис 2-1-7 на Санвузол 1-го поверху 

правого крила (чоловічий) 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

425 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 7,8 
  

426 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 29,56 
  

427 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 16,06 
  

428 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 7,9   
429 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 7,9 

  

430 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 7,9   
431 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 47,4 

  

432 Розбирання цементних плiнтусiв   м 23,5   
433 Знiмання наличникiв   м 20   
434 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2 

  

435 Знiмання дверних полотен   м2 3,36   
436 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 2   
437 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром100 мм 
  м 6,9 

  

438 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 9,1 
  

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

  м 7,3 
  

440 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 10,5 
  

441 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 3   
442 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 2   

  Роздiл 2. Двері       
          

443 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстiнах 

  м2 3,402 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

444 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 7,8   
445 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 7,8   

  Роздiл 4. Перегородки.       
          

446 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2(санвузол)   м2 5,86   
  Роздiл 5. Стiни       
          

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

  м2 45,62 
  

448 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -45,62   
449 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 45,62 
  

  Роздiл 6. Підлоги       
          

450 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 7,9   
451 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 7,9 

  

452 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,73   
453 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 

рулонними матерiалами на мастицi 
  м2 7,9 

  

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

  м2 7,9 
  

455 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит   м2 7,9   



екструдованого пінополістиролу 
456 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 7,9   
457 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 7,9 

  

458 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 3,94 
  

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

  м2 3,94 
  

460 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,34 
  

461 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 3,94 
  

462 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,22   
463 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,052   
464 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1,86   
465 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 1,86   
466 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 1,86 

  

467 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,171   
468 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 1,12 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

470 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
471 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
472 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,7 
  

473 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,7   
474 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 5 

  

475 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 9 
  

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

  шт 1 
  

477 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
478 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
479 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

480 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
481 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
482 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,5 
  

483 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,5   
484 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром200 мм 
(гільза) 

  м 0,5 
  

485 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,5   
486 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 5 

  

487 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 10 
  

488 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

489 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 
високорозташованим бачком 

  к-т 2 
  

490 Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]   к-т 1   
491 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 
  к-т 2 

  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       
          

492 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 20 
  

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

  шт 2 
  

494 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi   шт 2   



встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 
понад 2 до 4 шт 

  Роздiл 9. Інші роботи       
          

495 Навантаження смiття вручну   т 1,407   
496 Перевезення сміття до 5 км   т 1,407   

  
Локальний кошторис 2-1-8 на Санвузол 2-го поверху 

правого крила (чоловічий) 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

497 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 7,8 
  

498 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 29,56 
  

499 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 16,06 
  

500 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 7,9   
501 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 7,9 

  

502 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 7,9   
503 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 47,4 

  

504 Розбирання цементних плiнтусiв   м 23,5   
505 Знiмання наличникiв   м 20   
506 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2 

  

507 Знiмання дверних полотен   м2 3,36   
508 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 2   
509 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм 

  м 6,9 
  

510 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 9,1 
  

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

  м 7,3 
  

512 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 10,5 
  

513 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 3   
514 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 2   

  Роздiл 2. Двері       
          

515 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстiнах 

  м2 3,402 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

516 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 7,8   
517 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 7,8   

  Роздiл 4. Перегородки.       
          

518 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2(санвузол)   м2 5,86   
  Роздiл 5. Стiни       
          

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

  м2 45,62 
  

520 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -45,62   
521 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 45,62 
  

  Роздiл 6. Підлоги       
          

522 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 7,9   
523 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 7,9 

  

524 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,4   
525 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 7,9   
526 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 7,9 

  

527 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 7,9 
  



528 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 3,94 
  

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

  м2 3,94 
  

530 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,34 
  

531 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 3,94 
  

532 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,22   
533 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,052   
534 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1,86   
535 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 1,86   
536 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 1,86 

  

537 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,171   
538 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 1,12 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
          

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

  шт 1 
  

540 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
541 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
542 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,7 
  

543 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,7   
544 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 5 

  

545 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 9 
  

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

  шт 1 
  

547 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
548 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
549 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

550 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
551 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
552 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,5 
  

553 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,5   
554 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,5 
  

555 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,5   
556 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 5 

  

557 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 10 
  

558 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

559 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 
високорозташованим бачком 

  к-т 2 
  

560 Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]   к-т 1   
561 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 
  к-т 2 

  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       
          

562 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 
порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 20 
  

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

  шт 2 
  

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

  шт 2 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
          



565 Навантаження смiття вручну   т 1,407   
566 Перевезення сміття до 5 км   т 1,407   

  
Локальний кошторис 2-1-9 на Санвузол 3-го поверху 

правого крила (чоловічий) 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

567 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби   м2 7,8   
568 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби   м2 29,56   
569 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 16,06 

  

570 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 7,9   
571 Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 7,9 

  

572 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2   м2 7,9   
573 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 47,4 

  

574 Розбирання цементних плiнтусiв   м 23,5   
575 Знiмання наличникiв   м 20   
576 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2 

  

577 Знiмання дверних полотен   м2 3,36   
578 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 2   
579 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром100 мм 
  м 6,9 

  

580 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50мм 

  м 9,1 
  

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

  м 7,3 
  

582 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм 

  м 10,5 
  

583 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 3   
584 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 2   

  Роздiл 2. Двері       
          

585 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстiнах 

  м2 3,402 
  

  Роздiл 3. Стеля       
          

586 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 7,8   
587 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 7,8   

  Роздiл 4. Перегородки.       
588 Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2(санвузол)   м2 5,86   

  Роздiл 5. Стiни       
589 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 

[фальшстiни] по металевому каркасу 
  м2 45,62 

  

590 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними   м2 -45,62   
591 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 45,62 
  

  Роздiл 6. Підлоги       
592 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 7,9   
593 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 7,9 

  

594 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15   м3 0,4   
595 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 7,9   
596 Додавати на кожний наступний шар обмазувальноїгiдроiзоляцiї   м2 7,9   
597 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 7,9 

  

598 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 3,94 
  

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

  м2 3,94 
  

600 Улаштування теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
керамзитового гравiю 

  м3 0,34 
  

601 Улаштування шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

  м2 3,94 
  

602 Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли   м3 0,22   
603 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,052   
604 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1,86   



605 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2   м2 1,86   
606 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
  м2 1,86 

  

607 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,171   
608 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

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

  м2 1,12 
  

  Роздiл 7. Сантехнiчнi роботи       
609 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

610 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
611 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
612 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 
мм(гільза) 

  м 0,7 
  

613 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром50 мм   м -0,7   
614 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм 
  м 5 

  

615 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм 

  м 9 
  

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

  шт 1 
  

617 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
618 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
619 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 1 

  

620 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати   шт 1   
621 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 1   
622 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
100 мм(гільза) 

  м 0,5 
  

623 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром100 мм   м -0,5   
624 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 
200 мм (гільза) 

  м 0,5 
  

625 Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром200 мм   м -0,5   
626 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 
  м 5 

  

627 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 10 
  

628 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 
каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 1 
  

629 Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з 
високорозташованим бачком 

  к-т 2 
  

630 Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]   к-т 1   
631 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 
  к-т 2 

  

  Роздiл 8. Електроосвiтлення       
632 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 

порожнинах перекриттiв i перегородок 
  м 20 

  

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

  шт 2 
  

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

  шт 2 
  

  Роздiл 9. Інші роботи       
635 Навантаження смiття вручну   т 1,407   
636 Перевезення сміття до 5 км   т 1,407   

  Локальний кошторис 2-2-1 на Ганки №1,№2,№3       
          
  Роздiл 1. Ганок №1       

637 Демонтаж бетонних бокових стiнок ганку   м3 3   
638 Розбирання монолітних бетонних фундаментiв   м3 0,8   
639 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

крiплень з укосами, група ґрунту 2 
  м3 2,6 

  

640 Улаштування пiдстильного шару пiщаного   м3 2,16   
641 Улаштування пiдстильного шару щебеневого   м3 0,65   
642 Улаштування залiзобетонних бокових стiнок ганку   м3 1,94   
643 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 2   
644 Армування стяжки   т 0,07921   



645 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 

  м2 3,12 
  

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

  м2 3,12 
  

647 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 0,43   
648 Улаштування залізобетонних фундаментiв об'ємом до 5 

м3 (в т.ч.сходи) 
  м3 2,07 

  

649 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 2,11   
650 Виготовлення закладних деталей ЗД-1   т 0,01832   
651 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 16 

  

652 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (ЗД-1)   т 0,01832   
653 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 11,12 

  

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

  м2 5,58 
  

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

  м2 5,58 
  

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

  т 0,317 
  

657 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т   т 0,317   
658 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-0119 
  м2 12,3 

  

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

  м2 24,6 
  

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

  т 0,0401 
  

661 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,0401   
662 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-0119 
  м2 2,2 

  

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

  м2 4,4 
  

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

  м2 8,1 
  

665 Рiзання стального профiльованого настилу   м рiза 12   
666 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен 

до 20 см2 
  м 3 

  

667 Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних 
стiн (елемент зєднання) 

  м 3 
  

  Роздiл 2. Ганок №2       
668 Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих 

азбестоцементних листiв 
  м2 13,7 

  

669 Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т 
(труба д.50мм) 

  т 0,06 
  

670 Демонтаж бетонних бокових стiнок ганку   м3 3,7   
671 Розбирання монолітних бетонних фундаментiв   м3 1,3   
672 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

крiплень з укосами, група ґрунту 2 
  м3 2,9 

  

673 Улаштування пiдстильного шару пiщаного   м3 4,68   
674 Улаштування пiдстильного шару щебеневого   м3 0,86   
675 Улаштування залiзобетонних бокових стiнок ганку   м3 2,6   
676 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 2,7   
677 Армування стяжки   т 0,11674   
678 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 7,35 

  

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

  м2 7,35 
  

680 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 1,01   
681 Улаштування залізобетонних фундаментiв об'ємом до 5 

м3 (в т.ч.сходи) 
  м3 2,09 

  

682 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 2,13   
683 Виготовлення закладних деталей ЗД-1   т 0,01832   
684 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 16 

  

685 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (ЗД-1)   т 0,01832   
686 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 17,18 

  

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

  м2 7,12 
  



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

  м2 7,12 
  

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

  т 0,4107 
  

690 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т   т 0,4107   
691 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-0119 
  м2 19,5 

  

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

  м2 39 
  

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

  т 0,075 
  

694 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,075   
695 Виготовлення закладних деталей ЗД-3   т 0,0084   
696 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 32 

  

697 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 32   
698 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (ЗД-3)   т 0,0084   
699 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-0119 
  м2 7,8 

  

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

  м2 15,6 
  

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

  м2 13,7 
  

702 Рiзання стального профiльованого настилу   м рiза 24   
703 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен 

до 20 см2 
  м 3,6 

  

704 Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних 
стiн (елемент зєднання) 

  м 3,6 
  

705 Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iзцегли   м3 0,2   
706 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка50   м3 0,048   

  Роздiл 3. Ганок №3       
707 Демонтаж бетонних бокових стiнок ганку   м3 11,6   
708 Розбирання монолітних бетонних фундаментiв   м3 0,8   
709 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

крiплень з укосами, група ґрунту 2 
  м3 20,5 

  

710 Улаштування пiдстильного шару пiщаного   м3 3,16   
711 Улаштування пiдстильного шару щебеневого   м3 2,3   
712 Улаштування залiзобетонних бокових стiнок ганку   м3 3,27   
713 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 3,3   
714 Армування стяжки   т 0,61158   
715 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 

понад 20 м2 
  м2 42,3 

  

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

  м2 42,3 
  

717 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 5,8   
718 Улаштування залізобетонних фундаментiв об'ємом до 5 

м3 (в т.ч.сходи) 
  м3 9,12 

  

719 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20   м3 9,3   
720 Виготовлення закладних деталей ЗД-2   т 0,0328   
721 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 32 

  

722 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (ЗД-2)   т 0,0328   
723 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 
  м2 49,5 

  

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

  м2 12,2 
  

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

  м2 12,2 
  

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

  т 1,7525 
  

727 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т   т 1,7525   
728 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-0119 
  м2 72 

  

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

  м2 144 
  

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

  т 0,0579 
  

731 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,0579   



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

  т 0,0813 
  

733 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,0813   
734 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 

ферми та iн.] 
  т 0,0148 

  

735 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,0148   
736 Виготовлення закладних деталей ЗД-3   т 0,01575   
737 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 
  шт 60 

  

738 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати   шт 60   
739 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (ЗД-3)   т 0,01575   
740 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-0119 
  м2 11 

  

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

  м2 22 
  

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

  м2 55,7 
  

743 Рiзання стального профiльованого настилу   м рiза 72   
744 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен 

до 20 см2 
  м 12,65 

  

745 Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних 
стiн (елемент зєднання) 

  м 12,65 
  

  Роздiл 4. Інші роботи       
746 Навантаження смiття вручну   т 8,745   
747 Перевезення сміття до 5 км   т 8,745   

  
 

5. Термін виконання будівельних робіт: початок – липень 2018 р., 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 686,114 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 №9 імені Івана Андрійовича Зубковського 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. 


