
№ 

п/п 

Найменування робіт і витрат Одиниця  

виміру 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Знімання наличників м 51  

2 Знімання дверних полотен м2 14,994  

3 Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з  

відбиванням штукатурки в укосах 

шт 5  

4 Розбирання каркасних дерев’яних перегородок, 

обшитих деревноволокнистими плитами 

м2 5,7  

5 Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток 

м2 28,785  

6 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  

вапняної фарби 

м2 9,49  

7 Знімання шпалер простих та поліпшених м2 139,25  

8 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа 

відбивання в одному місці більше 5 м2 

м2 95,08  

9 Розбирання цегляних перегородок (деформованих та 

пошкоджених) 

м3 4,95  

10 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток м2 15,3  

11 Розбирання дерев’яних плінтусів м 73,74  

12 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (1 шар) м2 117,3  

13 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (2 шар) м2 117,3  

14 Розбирання цементних покриттів підлог м2 133,75  

15 Демонтаж раковин [умивальників] к-т 5  

16 Демонтаж унітазів зі змивними бачками к-т 1  

17 Навантаження сміття вручну т 21,947  

18 Перевезення сміття до 5 км т 21,947  

19 Улаштування перегородок на металевому однорядному 

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 

гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у 

житлових і громадських будівлях (товщиною 125 мм) 

м2 102,42  

20 Оформлення [оброблення] прорізів у перегородках з 

каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням 

стояків дерев’яними брусами 

м 50,9  

21 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону 

цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 

20 мм 

м2 38,72  

22 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних м3 0,85184  



розчинів, склад 1:1:6 

1 2 3 4 5 

23 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі 

цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та 

бетону 

м2 13,65  

24 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних 

розчинів, склад 1:1:6 

м3 0,255255  

25 Шпаклювання стін шпаклівкою «Ветоніт» м2 293,08  

26 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін м2 293,08  

27 Грунтування стін м2 293,08  

28 Обклеювання шпалерами тисненими та щільними м2 222,32  

29 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування 

м2 70,76  

30 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 

12 до 20 шт 

м2 31,53  

31 Очищення вручну відкосів від перхлорвінілової фарби м2 22,5  

32 Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі 

по каменю та бетону цементно-вапняним розчином 

м2 6,06  

33 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних 

розчинів, склад 1:1:6 

м3 0,26664  

34 установлення перфорованих штукатурних кутиків  м 75  

35 Шпаклювання укосів шпаклівкою «Ветоніт» м2 22,5  

36 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін м2 22,5  

37 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування 

м2 22,5  

38 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 

20 м2 

м2 15,3  

39 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10  м3 0,31212  

40 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit 

CN-69 товщиною 5 мм 

м2 133,75  

41 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок 

самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 

м2 133,75  

ПОКРИТТЯ ТИП 1 

42 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 

м2 

м2 13,95  

43 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 

10 м2  

м2 87,1  

44 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах м 97,3  



ПОКРИТТЯ ТИП 2 

45 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

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

шт 

м2 32,7  

46 Улаштування плінтусів із плиток керамічних м 37,38  

47 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 м3 0,059808  

48 Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» м2 133,8  

49 Укладення плит стельових в каркас стелі «Армстронг» м2 125,88  

ДВЕРІ 

50 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія 

блоку ДГ-21-9 

блок 10  

51 Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних  шт 1  

52 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в 

залізобетонних та бетонних стінах та підлогах 

шт 2  

53 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в 

залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або 

виключати 

шт 2  

54 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм 

в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах 

 

шт 1  
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55 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм 

в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або 

виключати  

шт 1  

56 Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в 

цегляних стінах 

шт 3  

57 Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 м3 0,00936  

КАНАЛІЗАЦІЯ 

58 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових 

труб діаметром 100 мм 

м 2,5  

59 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових 

труб діаметром 50 мм 

м 4  

60 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком к-т 2  

ВОДОПРОВІД 

61 Установлення умивальників одиночних з підведенням 

холодної та гарячої води 

к-т 2  

62 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 

мм 

м 17  

63  Установлення муфтових кранів водорозбірних шт 6  



Щит ЩС-1 

64 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 

кг у готовій ніші або на стіні 

шт 1  

65 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х 

полюсних на струм до 25 А 

шт 8  

66 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки 

діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку 

м 525  

67 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 м3 0,105  

68 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 

мм2 в труби 

м 250  

69 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 

мм2 в труби 

м 240  

70 Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм 2 до 35 

мм2 в труби   

м 35  

71 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 

встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 

до 4 шт 

шт 22  

72 Монтаж світильників світлодіодних кількість ламп 1 шт шт 6  

73 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 

проводці, 1-клавішних 

шт 12  

74 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при 

сховваній проводці 

шт 39  

75 Заміна вентиляційних грат шт 4  

76 Прочищення вентиляційних коробів м 18,4  

ГАНОК 

77 Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли м3 1,65  

78 Розбирання цегляних фундаментів без очищення  м3 4,3  

79 Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 

20 м, група ґрунту 2 

м3 3,05  

80 Улаштування залізобетонних підпірних стін, товщиною до 

300 мм 

м3 9,28  

81 Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В15 м3 9,4656  

82 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група 

ґрунту 1 

м3 3,05  

83 Улаштування підстильного шару піщаного  м3 6,2  

84 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів мощення [ФЭМ] 

м2 12,38  

85 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 

[ФЭМ] 

м різу 3,3  

86 Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по 

цегляних та бетонних поверхнях 

м2 8,56  
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87 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по 

каменю стін гладких 

м2 8,56  

88 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних 

розчинів, склад 1:1:6 

м3 0,21828  

89 Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону 

декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 

мм 

м2 8,56  

90 Грунтування простих фасадів під фарбування 

перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань 

м2 8,56  

91 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по 

підготовленій поверхні 

м2 8,56  

92 Виготовлення гратчастих конструкцій [Перила] т 0,1748  

93 Установлення металевих огорож без поручня  м 19,2  

94 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою 

ГФ-021 

м2 15,6355  

95 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю 

ПФ-115 

м2 15,63  

96 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну м3 4,68  

97 Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 

20 м, група ґрунту 2 

м3 14,04  

98 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу  м 9  

99 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 м3 0,459  

100 Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із 

цегляного щебеню 

м2 117  

101 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів мощення [ФЭМ]  

м2 117  

102 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 

[ФЭМ] 

м різу 16  

103 Планування площ ручним способом, група ґрунту 1  (після 

вивантаження ґрунту) 

м2 117  

104 Навантаження сміття вручну  т 17,564  

105 Перевезення сміття до 5 км т 17,564  

 


