
   

    
   

Відомість обсягів робіт 
    

"Капітальний ремонт роздягалень, частини коридорів та сходових клітин будівлі ДЮСШ за адресою: вул. 
Гоголя, 157 в м. Миргород Полтавської області" 
  

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 
на "Капітальний ремонт роздягалень, частини коридорів 

та сходових клітин будівлі ДЮСШ за адресою:  
вул. Гоголя, 157 в м. Миргород Полтавської 

області"  

      

  Вiддiл 1. Роздягальня чоловіча       

  Роздiл 1. Роздягальня       

1 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 9,3 
  

2 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

  м2 9,3 
  

3 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 12,9   

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

  м2 12,9 
  

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

  м2 9,3 
  

6 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 20,2 
  

7 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 17,2 
  

8 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 37,4   

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

  м2 37,4 
  

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

  м2 17,2 
  

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

  м2 20,2 
  

12 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 12   

13 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 9,4   

14 Улаштування покриття iз деревностружкових плит 
площею покриття до 10 м2 

  м2 9,4 
  

15 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

  м2 9,4 
  

16 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 12   

17 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 0,56 
  

18 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 0,42 
  

19 Установлення перфорованих штукатурних кутиків   м 5,1   

20 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 0,98   

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

  м2 0,98 
  

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

  м2 0,98 
  

23 Знiмання дверних [вiконних] наборiв урiзних   шт 1   

24 Установлення дверних [вiконних] наборів накладних 
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні 
тощо] 

  шт 1 
  

25 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 4,3 
  

  Роздiл 2. Савузол       

26 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 2,9 
  

27 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

  м2 2,9 
  

28 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 2,9   

29 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-   м2 2,9   



   

182-1, 15-182-2 
30 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 2,9 
  

31 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 6,66   

32 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 3,2   

33 Улаштування гiдроiзоляцiї полiмерцементною сумiшшю   м2 3,2   

34 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 3,2 
  

35 Знiмання сифонiв   шт 1   

36 Демонтаж змiшувачiв   шт 1   

37 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 1   

38 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 1   

39 Демонтаж грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 1 
  

40 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 1 
  

41 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

  к-т 1 
  

42 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 [з риштувань, 
пересувних помостiв та драбин на висотi понад 3 м до 5 
м вiд пiдлоги або суцільного настилу] 

  грати 1 

  

43 Знiмання дверних [вiконних] наборiв накладних   шт 1   

44 Знiмання дверних [вiконних] наборiв урiзних   шт 1   

45 Установлення дверних [вiконних] наборів накладних 
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні 
тощо] 

  шт 1 
  

46 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 3,45 
  

  Роздiл 3. Душова       

          

47 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 2,3 
  

48 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

  м2 2,3 
  

49 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 2,3   

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

  м2 2,3 
  

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

  м2 2,3 
  

52 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 5,45   

53 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 2,6   

54 Улаштування гiдроiзоляцiї полiмерцементною сумiшшю   м2 2,6   

55 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 2,6 
  

56 Знiмання трапiв   шт 1   

57 Демонтаж змiшувачiв   шт 1   

58 Демонтаж пiддонiв душових сталевих   к-т 1   

59 Установлення пiддонiв душових сталевих   к-т 1   

60 Установлення вiшалок, пiдстаканникiв, поручнiв для 
ванн тощо 

  шт 2 
  

61 Установлення змiшувачiв   шт 1   

62 Установлення трапiв дiаметром 50 мм   к-т 1   

63 Знiмання дверних [вiконних] наборiв накладних   шт 1   

64 Знiмання дверних [вiконних] наборiв урiзних   шт 1   

65 Установлення дверних [вiконних] наборів накладних 
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні 
тощо] 

  шт 1 
  

66 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 4,3 
  

  Вiддiл 2. Роздягальня жіноча       

  Роздiл 1. Роздягальня       

67 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 15,1 
  

68 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

  м2 15,1 
  



   

69 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 18,7   

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

  м2 18,7 
  

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

  м2 15,1 
  

72 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 21,7 
  

73 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 31,8 
  

74 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою   м2 53,5   

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

  м2 53,5 
  

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

  м2 21,7 
  

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

  м2 31,8 
  

78 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 18   

79 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 15,5   

80 Улаштування покриття iз деревностружкових плит 
площею покриття понад 10 м2 

  м2 15,5 
  

81 Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного 
насухо з готових килимів розміром на приміщення 

  м2 15,5 
  

82 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 18   

83 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 
перхлорвiнiлової фарби 

  м2 1,71 
  

84 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби 

  м2 1,28 
  

85 Установлення перфорованих штукатурних кутиків   м 5,1   

86 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 2,99   

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

  м2 2,99 
  

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

  м2 2,99 
  

89 Знiмання дверних [вiконних] наборiв урiзних   шт 1   

90 Установлення дверних [вiконних] наборів накладних 
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні 
тощо] 

  шт 1 
  

91 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 4,3 
  

92 Установлення вiшалок, пiдстаканникiв, поручнiв для 
ванн тощо 

  шт 1 
  

  Роздiл 2. Савузол       

          

93 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 2,2 
  

94 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

  м2 2,2 
  

95 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 2,2   

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

  м2 2,2 
  

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

  м2 2,2 
  

98 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 5,23   

99 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 2,3   

100 Улаштування гiдроiзоляцiї полiмерцементною сумiшшю   м2 2,3   

101 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 2,3 
  

102 Знiмання сифонiв   шт 1   

103 Демонтаж змiшувачiв   шт 1   

104 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 1   

105 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками   к-т 1   

106 Демонтаж грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 1 
  

107 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 1 
  



   

108 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком 

  к-т 1 
  

109 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 [з риштувань, 
пересувних помостiв та драбин на висотi понад 3 м до 5 
м вiд пiдлоги або суцільного настилу] 

  грати 1 

  

110 Знiмання дверних [вiконних] наборiв накладних   шт 1   

111 Знiмання дверних [вiконних] наборiв урiзних   шт 1   

112 Установлення дверних [вiконних] наборів накладних 
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні 
тощо] 

  шт 1 
  

113 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 3,45 
  

  Роздiл 3. Душова       

114 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби 

  м2 2,4 
  

115 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим 
розчином 

  м2 2,4 
  

116 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 2,4   

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

  м2 2,4 
  

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

  м2 2,4 
  

119 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 5,53   

120 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 2,8   

121 Улаштування гiдроiзоляцiї полiмерцементною сумiшшю   м2 2,8   

122 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 2,8 
  

123 Демонтаж змiшувачiв   шт 1   

124 Демонтаж пiддонiв душових чавунних   к-т 1   

125 Знiмання трапiв   шт 1   

126 Установлення пiддонiв душових чавунних   к-т 1   

127 Установлення вiшалок, пiдстаканникiв, поручнiв для 
ванн тощо 

  шт 2 
  

128 Установлення змiшувачiв   шт 1   

129 Установлення трапiв дiаметром 50 мм   к-т 1   

130 Знiмання дверних [вiконних] наборiв накладних   шт 1   

131 Знiмання дверних [вiконних] наборiв урiзних   шт 1   

132 Установлення дверних [вiконних] наборів накладних 
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні 
тощо] 

  шт 1 
  

133 Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень 
дверних прорiзiв по дереву 

  м2 3,45 
  

134 Демонтаж вимикачiв   шт 5   

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

  шт 3 
  

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

  шт 2 
  

137 Демонтаж свiтильникiв   шт 2   

138 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання   шт 2   

  Роздiл 4. Підлога (сходові клітини)       

139 Розбирання цементних плiнтусiв   м 72,4   

140 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 75,1   

141 Демонтаж кутового сходового профілю   м 46   

142 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 75,1 
  

143 Монтаж кутового сходового профілю   м 46   

144 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах   м 72,4   

  Роздiл 5. Інші роботи       

145 Навантаження смiття вручну   т 3,72   

146 Перевезення сміття до 5 км   т 3,72   
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Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів 
та інвентарю № 2-1-2 

Лавочка для роздягальні 1,5 м; 

 
 
шт 
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