
   

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Коридор       

  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ       

  Стеля       

1 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

100м2 0,0822   

  Стіни       

2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

100м2 0,2   

3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

100м2 0,2   

  Підлога       

4 Розбирання дерев'яних плiнтусiв 100м 0,1142   

5 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог 100м2 0,0822   

6 Розбирання лаг з дощок i брускiв 100м2 0,0822   

7 Демонтаж пiдстильного шару пiщаного м3 1,233   

8 Демонтаж пiдстильного шару щебеневого м3 1,233   

  Прорізи       

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

100 шт 0,02   

10 Знiмання дверних полотен 100 м2 0,0357   

11 Знiмання наличникiв 100 м 0,202   

  ОЗДОБЛЕННЯ КОРИДОРУ.       

  Стеля       

12 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 0,0822   

13 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 0,0822   

  Стіни       

14 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,1465   

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

100м2 0,1465   

16 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн пiдготовлених пiд 
фарбування 
 

100м2 0,1465   

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

100м2 0,206   

  Підлога       

  Керамічна плитка Тип 1 (коридор)       

18 Улаштування пiдстильного шару щебеневого м3 0,822   

19 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 (підбетонка В7,5) 

100м2 0,0822   

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

100м2 0,0822   

21 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 100м3 0,0041922   

22 Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття 100м2 0,0822   

23 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 

100м2 0,0822   

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

100м2 0,0822   

25 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В10 100м3 0,0083844   

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

100м2 0,0822   

  Прорізи       

27 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах 100 м2 0,0357   

28 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних 100 шт 0,02   

  Укоси       

29 Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,045   

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

100м2 0,045   

31 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами укосів пiдготовлених пiд 
фарбування 

100м2 0,045   

  Розділ. Електромонтажні роботи       



   

32 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах 100м 2,25   

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

100шт 0,08   

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

100шт 0,02   

35 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованiй проводцi 

100шт 0,01   

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

100шт 0,02   

37 Монтаж накладного світлодіодного світильника 100шт 0,12   

38 Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних 10к-т 0,1   

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

100шт 0,02   

40 Прилад сигналiзуючий ємкiсний шт 1   

41 Сповiщувач ПС автоматичний димовий 
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у 
нормальному виконаннi 

шт 1   

  Розділ. Сходові клітки №1, №2 (пожежні)       

  
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ в сходових клітках №1, №2 

(вище відм. 0,000) 
      

42 Очищення вручну підлоги міжмаршевих площадок від 
олiйної фарби (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,4   

43 Розбирання цементних плiнтусiв (сходові клітки №1, №2) 100м 0,56   

44 Очищення вручну верхньої поверхні сходових маршів у 
середині будівлі від олiйної фарби (сходові клітки №1, 
№2) 

100м2 0,4   

45 Очищення вручну торців та низу сходових маршів у 
середині будівлі від вапняної фарби (сходові клітки №1, 
№2) 
 

100м2 1,04   

46 Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв 
(сходові клітки №1, №2) 

100м 0,32   

47 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

м2 19,5   

48 Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від 
вапняної фарби (з грибком)(сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,1   

49 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 (з 
грибком)(сходові клітки №1, №2) 

100м2 3,333   

50 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками (сходові клітки №1, №2 стеля) 

м2 11   

51 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах (сходові клітки №1, 
№2) 

100 шт 0,04   

52 Знiмання засклених вiконних рам (сходові клітки №1, 
№2) 

100 м2 0,2242   

53 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок 
(сходові клітки №1, №2) 

100 м2 0,08   

54 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв 
тощо з листової сталi (сходові клітки №1, №2) 

100м 0,08   

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

100 шт 0,01   

56 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах (сходові клітки №1, 
№2) 

100 шт 0,02   

57 Знiмання дверних полотен 100 м2 0,0782   

58 Знiмання наличникiв (сходові клітки №1, №2) 100 м 0,252   

  
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ в сходових клітках №1, №2 

(нижче відм. 0,000) 
      

59 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 (з 
грибком)(сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,7   

60 Розбирання бетонної пiдлоги (сходові клітки №1, №2) 100м2 0,24   

61 Демонтаж металевих сходiв в сходовій клітці №1 т 0,32   

62 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками (сходові клітки №1, №2) 

м2 11   



   

63 Знiмання дерев'яного люка (сходові клітки №2) 100 м2 0,010556   

  
ОЗДОБЛЕННЯ сходових кліток №1, №2 (вище відм. 0, 

000) 
      

  СТЕЛЯ       

64 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 0,326   

65 Грунтування арматури грунт-шпаклiвкою Ceresit CD 30 
(сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,326   

66 Штукатурення цементно-церезитове по каменю та 
бетону (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,326   

67 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,326   

68 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. (сходові клітки №1, №2) 

100 м2 0,326   

69 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 
(сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,326   

70 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,326   

71 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стель по пiдготовлених пiд 
фарбування (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,326   

  СТІНИ       

72 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 3   

73 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону (сходові клітки №1, №2) 

100м2 3   

74 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

100м3 0,056   

75 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 
(сходові клітки №1, №2) 

100м2 3   

76 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 
182-1, 15-182-2 (сходові клітки №1, №2) 

100м2 3   

77 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по підготовлених під 
фарбування (сходові клітки №1, №2) 

100м2 3   

  ПІДЛОГА       

78 Установлення поручнів на сходових площадок 100м 0,32   

79 Грунтування металевих елементів перил за один раз 
грунтовкою ГФ-021 (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,195   

80 Фарбування металевих погрунтованих елементів перил 
емаллю ПФ-115 (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,39   

81 Полiпшене фарбування верху сходових маршів колером 
олiйним (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,4   

82 Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих 
торцiв сходових маршiв усерединi будiвлi. (сходові 
клітки №1, №2) 

100м2 0,156   

83 Полiпшене фарбування бiлилом нижньої частини 
сходовиї маршів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених 
пiд фарбування. (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,884   

  
Цементно-полімерна Тип 1 (для міжмаршових площадок 

сходових кліток №1 та №2 вище відм.0,000) 
      

84 Улаштування покриттів полiвiнiлацетатно- 
цементобетонних товщиною 20 мм 

100м2 0,8   

85 Полiпшене фарбування бiлилом поверхні підлоги по 
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

100м2 0,4   

  ПРОРІЗИ       

86 Мурування окремих дiлянок складних зовнiшнiх стiн iз 
цегли 

100 м3 0,014196   

87 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
50 

100м3 0,00344   

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

100м2 0,2028   

89 Установлення віконних зливів 100м 0,08   



   

90 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 0,08   

91 Установлення металевих дверних коробок iз 
навiшуванням дверних полотен 

100м2 0,1068   

  УКОСИ       

92 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 0,1   

93 Полiпшене штукатурення поверхонь укосів всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

100м2 0,1   

94 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
75 

100м3 0,00187   

95 Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,1   

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

100м2 0,1   

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

100м2 0,1   

  
ОЗДОБЛЕННЯ сходових кліток №1, №2 (нижче відм. 0, 

000) 
      

  СТІНИ       

98 Улаштування неармованих цегляних перегородок з 
прорізами товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях 
площею до 5 м2 

100 м2 0,04   

99 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
50 

100м3 0,0009   

100 Утеплення отворів біля труб опалення м3 0,5   

101 Виготовлення сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних з 
огорожею [cходи металеві Сх-1] 

т 0,273   

102 Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок, 
огороджень [cходи металеві Сх-1] 

1т 0,273   

103 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками [cходи металеві Сх-1] 

м2 9,488   

104 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 [cходи металеві Сх-1] 

100м2 0,20488   

105 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 [cходи металеві Сх-1] 

100м2 0,40976   

106 Фарбування емаллю ПФ-115 за 2 рази ранiше 
пофарбованих радiаторiв та ребристих труб 

100м2 0,3   

107 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 0,7   

108 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

100м2 0,7   

109 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
75 

100м3 0,01309   

110 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,7   

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

100м2 0,7   

112 Полiпшене фарбування бiлилом стiн по пiдготовлених 
пiд фарбування 

100м2 0,7   

  ПІДЛОГА       

  
Бетонна Тип 2  (сходових кліток №1, №2 нижче відм.0, 

000) 
      

113 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 (підбетонка) 

100м2 0,24   

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

100м2 0,24   

115 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 100м3 0,01224   

116 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,24   

117 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,24   

118 Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття 100м2 0,24   

119 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 100м2 0,24   



   

понад 20 м2 
120 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 

бетону додавати або виключати 
100м2 0,24   

121 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20 100м3 0,02448   

  Розділ. Елементи козирка КЗ-1і       

122 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 
ферми та iн.][козирка КЗ-1] 

т 0,11837   

123 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками сходи металеві Сх-3 (існуючі) 
 

м2 0,16   

124 Монтаж металоконструкцiй [козирка КЗ-1] 1т 0,11837   

125 Улаштування покриття з листової сталi тiльки скатiв 100м2 0,012   

126 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками сходи металеві Сх-3 (існуючі) 

м2 0,16   

127 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,0016   

128 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

100м2 0,0032   

  Розділ.  Приміщення кухні       

  
Роботи по демонтажу приміщень на відм. +3,300 в осях 

3-4 
      

  ПІДЛОГА       

129 Розбирання цементних плiнтусiв 100м 0,355   

130 Розбирання цементних покриттiв пiдлог 100м2 0,7056   

131 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог 100м2 0,1864   

132 Розбирання лаг з дощок i брускiв 100м2 0,1864   

133 Розбирання дерев'яних плiнтусiв 100м 0,22   

  СТІНИ       

134 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

100м2 0,78   

135 Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від 
вапняної фарби 

100м2 0,0925   

136 Очищення вручну стінок вантажного підйомника від 
олiйної фарби 

100м2 0,1   

  СТЕЛЯ       

137 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

100м2 0,9   

  
Роботи по демонтажу приміщень на відм. 0,000 в осях 3- 

4 
      

  ПІДЛОГА       

138 Розбирання цементних плiнтусiв 100м 0,3   

139 Розбирання цементних покриттiв пiдлог 100м2 0,3   

140 Демонтаж на кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з 
важкого бетону додавати або виключати 

100м2 6   

141 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог 100м2 0,056   

142 Розбирання лаг з дощок i брускiв 100м2 0,056   

143 Розбирання дерев'яних плiнтусiв 100м 0,09   

  СТІНИ       

144 Розбирання цегляних перегородок в сан.вузлі 1 м3 0,48   

145 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

100м2 1,13   

146 Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від 
вапняної фарби 

100м2 0,1055   

147 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

100м2 0,165   

  СТЕЛЯ       

148 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

100м2 0,3561   

  ПРОРІЗИ       

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

100 шт 0,02   

150 Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 0,04256   

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

100 м2 0,0225   

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

100м 0,0225   



   

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

100 шт 0,05   

154 Знiмання дверних полотен 
 

100 м2 0,0882   

155 Знiмання наличникiв 100 м 0,504   

156 Демонтаж зварних грат на вікнах (1120хh1900) 2шт. 1т 0,18321   

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

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

  ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ (ВІДМ. +3,000 та 0,000)       

  СТЕЛЯ       

159 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 1,1921   

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

100м2 1,1921   

161 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стель пiдготовлених пiд 
фарбування 

100м2 1,1921   

162 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 0,056   

163 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 0,056   

  СТІНИ       

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

100м2 0,06516   

165 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними 100м2 -0,06516   

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

100 м 0,052   

167 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 1,81   

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

100м2 1,81   

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

100м2 1,81   

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

100м2 0,465   

  ПІДЛОГА       

  Тип 1       

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

100м2 0,088   

  Тип 2       

172 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 (підбетонка) 

100м2 0,2994   

173 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 
бетону додавати або виключати (підбетонка) 

100м2 0,2994   

174 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 100м3 0,015   

175 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

100м2 0,2994   

176 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 50 мм. 

100м2 0,2994   

177 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,2994   

178 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,2994   

179 Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття 100м2 0,2994   

180 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
100 

100м3 0,00093   

181 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 

100м2 0,2994   

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

100м2 0,2994   

183 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В10 100м3 0,031   

184 Улаштування гiдроiзоляцiї полiмерцементною сумiшшю 
товщиною шару 30 мм. 

100м2 0,2994   

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

100м2 0,2994   



   

  Тип 3       

186 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 (підбетонка) 

100м2 0,056   

187 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 
бетону додавати або виключати (підбетонка) 

100м2 0,056   

188 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 100м3 0,003   

189 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 
рулонними матерiалами на мастицi 

100м2 0,056   

190 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
екструдованого пінополістиролу 50 мм. 

100м2 0,056   

191 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,056   

192 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,056   

193 Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття 100м2 0,056   

194 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
100 

100м3 0,00017   

195 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 

100м2 0,056   

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

100м2 0,056   

197 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 100м3 0,006   

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

100м2 0,056   

  Тип 4       

199 Улаштування гiдроiзоляцiї полiмерцементною сумiшшю 
товщиною шару 30 мм. 

100м2 0,804   

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

100м2 0,804   

  УКОСИ       

201 Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,198   

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

100м2 0,198   

203 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами укосів пiдготовлених пiд 
фарбування 

100м2 0,198   

  ПРОРІЗИ       

204 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,022   

205 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

100м2 0,044   

206 Монтаж зварних грат (1120х1900) 2шт., вагою до 0,1 т 1т 0,18321   

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

100м2 0,04256   

208 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах 100 м2 0,1043   

209 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних 100 шт 0,05   

210 Установлення металевих дверних коробок iз 
навiшуванням дверних полотен 

100м2 0,0189   

  Розділ. Пандус       

211 Розбирання металевої огорожі при вазi одного метра 
огорожі до 60 кг 

100м 0,396   

212 Розбирання монолітного бетонного пандусу 1 м3 1,58   

213 Демонтаж пiдстильного шару щебеневого м3 4,125   

214 Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну 100м3 0,00825   

215 Розбирання бортових каменiв 100м 0,06   

  
Покриття Тип 1 Асфальто-бетонне. 

 
      

216 Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну, 
глибина корита до 250 мм 

100м2 0,16   

217 Улаштування пiдстильного шару пiщаного м3 1,6   

218 Улаштування пiдстильного шару щебеневого м3 1   

219 Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих 
асфальтобетонних сумiшей крупнозернистих вручну з 
ущільненням ручними котками 

100м2 0,16   

220 На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або 100м2 0,16   



   

виключати до норми 18-42-1 
221 Установлення бортових каменiв бетонних i 

залiзобетонних при iнших видах покриттiв 
100м 0,06   

222 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 100м3 0,00354   

223 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
100 

100м3 0,000036   

224 Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлю 
вручну, глибина корита до 250 мм 

100м2 0,0746   

225 Улаштування пiдстильного шару щебеневого м3 1,44   

226 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 (підбетонка) 

100м2 0,14   

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

100м2 0,14   

228 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В10 100м3 0,00714   

229 Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття 100м2 0,14   

230 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 

100м2 0,14   

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

100м2 0,14   

232 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 100м3 0,01428   

233 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,03165   

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

100м2 0,04   

235 Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 
по каменю стiн фасадiв 

100м2 0,04   

236 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:2 

100м3 0,0012   

  Огорожа ганку       

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

т 0,30792   

238 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т 1т 0,30792   

239 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,1453   

240 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

100м2 0,2906   

  Розділ. Опалення       

241 Демонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кг 100шт 0,05   

242 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 20 мм 

100м 0,05   

243 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих 100кВт 0,06   

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

100м 0,05   

  Розділ. Сходова клітка №3(кухня)       

  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (вище відм. 0,000)       

245 Розбирання покриттiв пiдлоги міжмаршевих площадок з 
керамiчних плиток 

100м2 0,1   

246 Розбирання бетонних плiнтусiв 100м 0,152   

247 Очищення вручну верхньої поверхні сходових маршів у 
середині будівлі від олiйної фарби 

100м2 0,1   

248 Очищення вручну торців та низу сходових маршів у 
середині будівлі від вапняної фарби 

100м2 0,26   

249 Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв 100м 0,075   

250 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

м2 5   

251 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної 
фарби 

100м2 0,34   

252 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 (з 
грибком) 

100м2 0,803   

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

100 шт 0,02   

254 Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 0,0418   

255 Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок 100 м2 0,022   

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

100м 0,022   



   

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

100 шт 0,04   

258 Знiмання дверних полотен 100 м2 0,07875   

259 Знiмання наличникiв 100 м 0,411   

  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (нижче відм. 0,000)       

260 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 (з 
грибком) 

100м2 0,286   

261 Зачистка пошкодженних ділянок залізобетонних 
монолітних конструкцій 

100м2 0,1125   

262 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 

м2 4,7   

263 Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв 100м 0,03   

264 Очищення вручну металевих елементів перил від 
олiйної, перхлорвiнiлової фарби 

100м2 0,02   

265 Знiмання дерев'яного люка 100 м2 0,014125   

266 Очищення примiщень вiд смiття 100т 0,015   

  ОЗДОБЛЕННЯ сходової клітки №3 (вище відм. 0,000)       

  СТЕЛЯ       

267 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 0,158   

268 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

100м2 0,158   

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

100 м2 0,158   

270 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,158   

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

100м2 0,158   

272 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стель по пiдготовлених пiд 
фарбування 

100м2 0,158   

  СТІНИ       

273 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 0,96   

274 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,96   

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

100м2 0,96   

276 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по підготовлених під 
фарбування 

100м2 0,96   

  ПІДЛОГА       

277 Установлення поручнів на сходових площадок 100м 0,075   

278 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 сходи металеві Сх-3 (існуючі) 
 

100м2 0,05   

279 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 сходи металеві Сх-3 (існуючі) 

100м2 0,1   

280 Полiпшене фарбування верху сходових маршів колером 
олiйним (сходові клітки №1, №2) 

100м2 0,1   

281 Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих 
торцiв сходових маршiв усерединi будiвлi. 

100м2 0,039   

282 Полiпшене фарбування бiлилом нижньої частини 
сходовиї маршів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених 
пiд фарбування. 

100м2 0,221   

  
Керамічна Тип 1 (для міжмаршових площадок сходової 

клітки №3 вище відм.0,000) 
      

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

100м2 0,1   

  ПРОРІЗИ       

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

100м2 0,0418   

285 Установлення віконних зливів 100м 0,022   

286 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 0,022   

287 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах 100 м2 0,021   



   

288 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних 100 шт 0,01   

289 Установлення металевих дверних коробок iз 
навiшуванням дверних полотен 

100м2 0,05496   

  УКОСИ       

290 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 0,0875   

291 Полiпшене штукатурення поверхонь укосів всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

100м2 0,0875   

292 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
75 

100м3 0,00164   

293 Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,0875   

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

100м2 0,0875   

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

100м2 0,0875   

  ОЗДОБЛЕННЯ сходової клітки №3 (нижче відм. 0,000)       

  СТІНИ       

296 Утеплення отворів біля труб теплопроводу м3 0,5   

297 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 сходи металеві Сх-3 (існуючі) 

100м2 0,1   

298 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 сходи металеві Сх-3 (існуючі) 

100м2 0,2   

299 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

100м2 0,286   

300 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

100м2 0,286   

301 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
75 

100м3 0,00535   

302 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 0,286   

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

100м2 0,286   

304 Полiпшене фарбування бiлилом стiн по пiдготовлених 
пiд фарбування 

100м2 0,286   

  ПІДЛОГА       

305 Полiпшене фарбування верху сходових маршів колером 
Олiйним 
 

100м2 0,041   

306 Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих 
торцiв сходових маршiв усерединi будiвлi. 

100м2 0,11   

  Бетонна Тип 5  (сходова клітка №3 нижче відм.0,000)       

307 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
до 20 м2 (підбетонка) 

100м2 0,113   

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

100м2 0,113   

309 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 100м3 0,00576   

310 Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,113   

311 Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї з 
полiетиленової плiвки 

100м2 0,113   

312 Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття 100м2 0,113   

313 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
100 

100м3 0,00035   

314 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 

100м2 0,113   

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

100м2 0,113   

316 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20 100м3 0,01153   

  Розділ. Зовнішні сходи металеві Сх-3 (існуючі)       

317 Демонтаж сходiв прямолiнiйних пожежних з огорожею т 0,1895   

318 Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками сходи металеві Сх-3 (існуючі) 

м2 8,6   

319 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 сходи металеві Сх-3 (існуючі) 

100м2 0,082   



   

320 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 сходи металеві Сх-3 (існуючі) 

100м2 0,164   

  Розділ. Вентиляція       

  Демонтаж.       

321 Розбирання сталевих повiтроводiв, периметром 2070 
мм з листової сталi товщиною до 1,2 мм. (500х300) 

м2 0,3   

322 Установлення зонтiв над устаткуванням м2 1   

323 Демонтаж зонтiв м2 0,175   

324 Демонтаж кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування 100кг 0,065   

  Монтаж.       

325 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 
3000х200 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та 
пiдлогах 

10шт 0,1   

326 На кожнi 10 мм змiни глибини отворiв перерiзом 
300х200 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та 
пiдлогах додавати або виключати 

10шт 0,1   

327 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 
200х200 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та 
пiдлогах 

10шт 0,2   

328 На кожнi 10 мм змiни глибини отворiв перерiзом 
200х200 мм в залiзобетонних та бетонних стелях 
додавати або виключати 

10шт 0,2   

329 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм. ( Ду- 
100мм.) з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,5 мм 

100м2 0,007   

330 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм. ( Ду- 
200мм.) з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,5 мм 

100м2 0,1367   

331 Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з 
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

100м2 0,137   

332 Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з 
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

100м2 0,1032   

333 Установлення витяжних зонтiв над устаткуванням 
 

м2 3   

334 Установлення витяжних зонтiв над устаткуванням м2 4,5   

335 Установлення вентиляторiв осьових масою понад 0,025 
до 0,05 т 

шт 3   

336 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
100 

100м3 0,000003   

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

грати 1   

338 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
100 

100м3 0,0000182   

339 Установлення грат регульованих з вивiрянням i 
закрiпленням розмiром 100х200 мм 

грати 13   

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

грати 2   

341 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 
100 

100м3 0,000006   

  Кріплення в приміщенні.       

342 Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне 
устаткування 

100кг 1,072   

  Кріплення на фасаді.       

343 Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне 
устаткування 

100кг 0,386   

344 Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi 
прямокутного перерiзу периметром 1000 мм 

зонт 1   

345 Установлення зонтiв iз листової сталi круглого перерiзу 
дiаметром 200 мм 

зонт 1   

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

100м 0,7   

  Розділ. Водопостачання       

347 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 
мм 

100м 0,1   

348 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 100м 0,06   



   

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 
мм 

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

100м 0,06   

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

100м 0,1   

351 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм 

1 шт 1   

  Розділ. Каналізація       

  Демонтаж.       

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

353 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01   

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

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

100 м3 0,05   

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

100м 0,07   

357 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

100м 0,025   

  Монтаж.       

358 Улаштування пiдстильного шару пiщаного м3 5   

359 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

100м 0,07   

360 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 
 

100м 0,025   

361 Замiна трапiв дiаметром 50 мм шт 3   

362 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

10к-т 0,1   

363 Установлення душових кабінок 10к-т 0,1   

364 Установлення змiшувачiв 10шт 0,1   

365 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1   

366 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

10к-т 0,2   

367 Навантаження смiття вручну 1 т 37,111   

368 Перевезення сміття до 15 км т 37,111   

  Придбання меблів    

369 Шафа секційна 400х400х1600 шт 12  

370 Дзеркало 600х1000 шт. 2  

  

 


