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Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень в будинку на вул. Кульпарківська, 158 у м. Львові

№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 1-1-1 на Капітальний ремонт

Роздiл 1. Зовнішня стіна

1 Мурування окремих дiлянок зовнiшнiх стiн середньої
складностi iз цегли

  м3 6,25

2 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі

  м2 180

3 Мурування окремих дiлянок зовнiшнiх стiн середньої
складностi iз цегли

  м3 3,5

4 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,095
5 Улаштування карнизiв   м2 72
6 Монтаж вивіски   т 0,02

Роздiл 2. Торговий зал - 1

7 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 65,06
8 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 65,06

9 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 65,06

10 Улаштування теплої підлоги   м2 45
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11 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

  м2 65,06

12 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2,
товщина шару 20 мм

  м2 7,65

13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
вапняної фарби

  м2 92,35

14 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень   м2 92,35
15 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 100
16 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 65,06
17 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 100

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

  м2 65,06

19 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм

  м2 4,81

20 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень   м2 60,25
21 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен

до 20 см2
  м 150

22 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 150
23 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 6

1 2 3 4 5
24 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй

проводцi, 1-клавiшних
  шт 2

25 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 10

26 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2,
товщина шару 20 мм

  м2 2

27 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води

  к-т 1
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28 Установлення змiшувачiв   шт 1
29 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт

  м2 2

30 Установлення фанкойлів   блок 1
31 Установлення теплової завіси   блок 1
32 Прокладання мідних трубопроводiв   м 56
33 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену
  м2 56

Роздiл 3. Мийна - 2

34 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 10,39
35 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 10,39

36 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 10,39

37 Улаштування теплої підлоги   м2 10,39
38 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
  м2 10,39

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

  м2 57

40 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 70
41 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 57

42 Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок iз
дощок, забраних стiйма в обв'язцi

  м2 10,5

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

  м2 10,5

44 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 20
45 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 10,39
46 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 20
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47 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 10,39

48 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт

  м2 40

49 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 100

50 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 100
51 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 2

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

  шт 1

53 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 4

1 2 3 4 5
54 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними

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

  м2 1,9

55 Установлення водонагрiвачiв ємкiсних   шт 1
Роздiл 4. Коридор - 3

56 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 3
57 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 3

58 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 3

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

  м2 3

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

  м2 12

61 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 15
62 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 16
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63 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 16
64 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 3
65 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 16

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

  м2 3

67 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 30

68 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 30
69 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 1

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

  шт 1

71 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 10

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

  м2 2,84

Роздiл 5. Камера зберігання - 4

73 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 2,11
74 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 2,11

75 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 2,11

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

  м2 2,11

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

  м2 13

78 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 13
79 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 13
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80 Улаштування неармованих цегляних перегородок з
прорізами товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях
площею бiльше 5 м2

  м2 8

81 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт

  м2 20

82 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 2,11

1 2 3 4 5
83 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 2,11

84 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 50

85 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 50
86 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 1

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

  шт 1

88 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 10

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

  м2 1,9

Роздiл 6. Завантажувальна - 5

90 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 14,11
91 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 14,11

92 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 14,11

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

  м2 14,11

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

  м2 20

95 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 30
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96 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 20

97 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 50
98 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 14,11
99 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 50

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

  м2 14,11

101 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 100

102 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 100
103 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 1

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

  шт 2

105 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 4

106 Установлення теплової завіси   блок 1
107 Прокладання мідних трубопроводiв   м 28
108 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену
  м2 28

Роздiл 7. Сторувальна - 6

109 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 10,19
110 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 10,19

111 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 10,19

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

  м2 10,19

1 2 3 4 5
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113 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною шпаклiвкою
"Cerezit"

  м2 51,5

114 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 10,19
115 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 51,5

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

  м2 10,19

117 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 50

118 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 50
119 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 1

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

  шт 1

121 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 2

Роздiл 8. Сортувальна - 7

122 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 19,05
123 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 19,05

124 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 19,05

125 Улаштування теплої підлоги   м2 19,05
126 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
  м2 19,05

127 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною шпаклiвкою
"Cerezit"

  м2 50,75

128 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 19,05
129 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 50,75
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130 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 19,05

131 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 75

132 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 75
133 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 2

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

  шт 1

135 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 3

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

  м2 1,9

Роздiл 9. Кімната прибирального інвентарю - 8

137 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 2
138 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 2

139 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 2

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

  м2 2

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

  м2 5

1 2 3 4 5
142 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 7

143 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 10
144 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 2
145 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 10
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146 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 2

147 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт

  м2 2

148 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 25

149 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 25
150 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 1

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

  шт 1

152 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 1

153 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води

  к-т 1

154 Установлення змiшувачiв   шт 1
155 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними

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

  м2 1,9

Роздiл 10. Коридор - 9

156 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 13,58
157 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 13,58

158 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 13,58

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

  м2 13,58

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

  м2 15

161 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 15
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162 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 15

163 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 15
164 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 13,58
165 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 15

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

  м2 13,58

167 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 75

168 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 75
169 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 2

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

  шт 2

1 2 3 4 5
171 Установлення штепсельних розеток утопленого типу

при схованiй проводцi
  шт 3

172 Установлення поручнів на сходових площадок   м 7
Роздiл 11. Кабінет - 10

173 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 6,73
174 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 6,73

175 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 6,73

176 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм

  м2 6,73

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

  м2 28

178 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 34,73
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179 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 28

180 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною шпаклiвкою
"Cerezit"

  м2 28,75

181 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 6,73
182 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 28,75

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

  м2 6,73

184 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 50

185 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 50
186 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 1

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

  шт 1

188 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 4

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

  м2 1,9

Роздiл 12. Кухня - 11

190 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 4,83
191 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 1,8
192 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 4,83

193 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 4,83

194 Улаштування теплої підлоги   м2 4,83
195 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
  м2 4,83
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196 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2

  м2 25

197 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 30
198 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 20

199 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 20
200 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 4,83

1 2 3 4 5
201 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 20

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

  м2 4,83

203 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт

  м2 5

204 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 75

205 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 75
206 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 2

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

  шт 1

208 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 5

209 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води

  к-т 1

210 Установлення змiшувачiв   шт 1
211 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними

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

  м2 1,9

Роздiл 13. Санвузол - 12
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212 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 3,31
213 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 0,36
214 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 3,31

215 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 3,31

216 Улаштування теплої підлоги   м2 3,31
217 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
  м2 3,31

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

  м2 23,08

219 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 26
220 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 23,08

221 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 10
222 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 3,31
223 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 10

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

  м2 3,31

225 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт

  м2 13

226 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 50

227 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 50
228 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 1

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

  шт 1

1 2 3 4 5
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230 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 2

231 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води

  к-т 1

232 Установлення змiшувачiв   шт 1
233 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним

бачком
  к-т 1

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

  м2 1,9

Роздiл 14. Кімната нарад - 13

235 Розбирання перекриттiв по металевих балках з
мiжбалковим бетонним заповненням із бетонних
склепінь

  м2 15

236 Улаштування перекриттiв по стальних балках i
монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетонному
перекриттi площею бiльше 5 м2, приведеною товщиною
понад 100 мм до 150 мм

  м3 2,25

237 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею понад 20 м2

  м2 3,31

238 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 3,31

239 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм

  м2 15

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

  м2 42

241 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 57
242 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 42

243 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною шпаклiвкою
"Cerezit"

  м2 42,75

244 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 15
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245 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 42,75

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

  м2 15

247 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 75

248 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 75
249 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 2

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

  шт 1

251 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 3

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

  м2 1,9

Роздiл 15. Підвал

253 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли   м3 12,5
254 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 45
255 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею понад 20 м2
  м2 45

256 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати

  м2 45

1 2 3 4 5
257 Улаштування перегородок на металевому однорядному

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях

  м2 50

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

  м2 45

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

  м2 50
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260 Антисептування водними сумiшами стiн   м2 100
261 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 50

262 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 150
263 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 45
264 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

  м2 150

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

  м2 45

266 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт

  м2 100

267 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен
до 20 см2

  м 125

268 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах   м 125
269 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт

  шт 7

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

  шт 5

271 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

  шт 7

Роздiл 16. Мережа водопостачання

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

  м 65

273 Установлення кранів водорозбірних   шт 5
274 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм

  м 85

275 Ізоляція трубопроводів   м 150
Роздiл 17. Мережа каналізації
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276 Пробивання борозен в цегляних стiнах   м 4
277 Пробивання отворів у цегляних стiнах, розмiр сторони

300х300 мм
  шт 5

278 Пробивання отворів у цегляних стiнах, розмiр сторони
150х150 мм

  шт 6

279 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж каналізації діаметром 100 мм

  шт 4

280 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв
каналiзацiї дiаметром 100 мм

  шт 4

281 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних
каналiзацiйних дiаметром 50 мм

  м 4

282 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних
каналiзацiйних дiаметром 100 мм

  м 15

283 Демонтаж трубопроводiв дiаметром 20 мм   м 32
284 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб дiаметром 100 мм
  м 19

1 2 3 4 5
285 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб дiаметром 50 мм
  м 31

Роздiл 18. Мережа вентиляції

286 Установлення решіток повітрозабірних   грати 15
287 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н

[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм
  м2 55,55

288 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними   м2 55,55
289 Установлення рекуператорів   шт 8
290 Установлення фанкойлів   блок 1
291 Прокладання мідних трубопроводiв   м 28
292 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із

спіненого каучуку, поліетилену
  м2 28

Роздiл 19. Мережа електропостачання
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293 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави
проводу (кабелю) першого одножильного або
багатожильного у загальному обплетеннi сумарним
перерiзом до 16 мм2

  м 115

294 Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй
нiшi або на стiнi, масою до 20 кг (шаф обліку, щитів
розподільних)

  шт 4

295 Прокладання проводу при схованiй проводцi   м 165
Роздiл 20. Мережа опалення

296 Прочищення стоякiв однотрубної системи центрального
опалення

  ст-пов. 2

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

  м 15

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

  м 35

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

  м 50

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

  м 25

301 Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром
15 мм

  фiльтр 1

302 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами,
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина
iзоляцiйного шару 40 мм

  м 50

Роздiл 21. Слабострумні мережі

303 Прокладання коробiв пластикових   м 326
304 Прокладання проводу при схованiй проводцi   м 344
305 Пристрої телефоннi   шт 2
306 Настроювання абонентських кінцевих пристроїв

[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]
  канал 2
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Роздiл 22. Інші роботи

307 Установлення меблів   шт 55
308 Навантаження смiття вручну   т 38,466
309 Перевезення сміття до 30 км   т 38,466

1 2 3 4 5

Скла
в

інженер-проектувальник Микита А-М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Микита А-М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


