
   

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 роботи з ремонту приміщень будівлі АПК 6-ти поверхове, (інв. №072551) 

 

 

Перелік основних 

даних та вимог 

 

Основні дані та вимоги 

1. Найменування  

та 

місцезнаходжен

ня об’єкту 

Будівля АБК 6-ти поверхове, інв. №072551, розташована за адресою:           

м. Одеса, вул. Митна 1/3, територія ДП «Одеський порт» 

2. Замовник ДП «Одеський порт» 

3. Генеральний 

підрядник 

За результатами конкурсу 

4.Особливі умови 4.1. Роботи виконуються в умовах діючого підприємства в обмежених 

умовах, в експлуатованій будівлі. Будівля адміністративна, з режимом 

роботи персоналу 5 днів, в деяких випадках 6 днів. 

4.2. Перед початком робіт всі робітники та ІТР, заняті на роботах, повинні в 

обов’язковому порядку пройти вступний інструктаж з охорони праці в 

ВОП Замовника під розпис, у відповідності з існуючими нормами та 

правилами. 

4.3. Всі роботи виконувати у строгій відповідності з правилами ТБ и ПБ, 

вимогами ДБН А3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», а 

також ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова 

безпека у будівництві», ДБН В.2.5.-67:2013 «Опалення вентиляція 

кондиціонування», 

ДБН В. 2.5.-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», ДБН В. 2.2-9-

2009 «Громадські будинки та споруди». 

4.4. Підрядник забезпечує виконання вимог природоохоронного 

законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього мір.  

4.5. Всі застосовувані в ході виконання робіт матеріали повинні бути 

сертифіковані в Україні, а матеріали застосовувані при фарбувальних 

роботах повинні мати максимально нейтральний запах та швидко сохнути. 

На вироби з пластику, ПВХ, а також на лінолеум обов’язково мають бути 

сертифікати пожежної безпеки. 

4.6. У зв'язку з непридатністю матеріалів, що демонтуються, демонтаж 

виконується без збереження матеріалів, з подальшої їх утилізацією 

відповідно до п. 4.9 цього технічного завдання. 

4.7. Усі нові металопластикові вікна та двері повинні бути енергозберігаючі 

(енергоефективні), з мінімальним коефіцієнтом опору теплопередачі не 

менше 0,6м2 К/Вт. Колір дверей та дверних ручок, вікон та віконних ручок–

білий. Компонування стулок вікон та їх розміри передбачити аналогічно 

існуючим в будівлі металопластиковим вікнам, з одною поворотно-

відкидною стулкою («права»). Фурнітура стандартна.  

4.8. Початок робіт – з моменту надання Замовником фронту робіт та видачі 

акт-допуску.  

4.9. Усі види будівельних відходів, отриманих в результаті діяльності 

Підрядника при виконанні робіт, являються власністю Підрядника з 

моменту їх утворення. Уся відповідальність за його подальше 

використання, включаючи виконання вимог природоохоронного 

законодавства України, покладається на Підрядника.   

4.10. Вивіз сміття на звалище виконується на відстань не більше 25 км 

4.11. У випадку отримання в результаті виконання робіт Підрядником                

металобрухту, увесь отриманий металобрухт підлягає здачі на склад                 

Замовнику з оформленням  відповідних актів прийому-передачі. 
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4.12. Енергоресурси (вода, електроенергія), необхідні для виробництва 

робіт, надаються Замовником в об'ємах, необхідних для виконання робіт 

згідно кошторисної документації, та при умові у разі необхідності 

виконання Підрядником технічних умов Замовника на підключення до 

електромереж Замовника. Вартість таких енергоресурсів у вартість робіт не 

включається.  

4.13. Гарантійні зобов’язання на результати виконаних робіт – згідно умов 

договору, але не менше 36 місяців з дати приймання виконаних робіт. 

4.14. Побутові приміщення для робітників Підрядника, у разі необхідності, 

надаються Замовником на період виконання робіт. 

4.15. Придбання та встановлення нових кріплень наличників, жалюзі 

здійснюється Підрядником. 

4.16. Колір фарби, лінолеуму (комерційного), ламінату (клас 33), плінтусу, 

керамічної плитки, жалюзі, дверей тощо погоджується із Замовником до 

придбання даних матеріалів та виконання робіт. 

4.17. Ремонтні рішення (характеристика, найменування матеріалів, 

конструктивні схеми), що приймаються, заздалегідь погоджувати з 

Замовником. 

4.18. Для забезпечення робочих місць службових приміщень 2-го поверху 

будівлі АПК передбачити  та  виконати наступні монтажні роботи: 

4.18.1. Прокласти кабель марки ОСА- 004 UT від серверної, розміщеної на 

2-му поверсі, до нової комутаційної шафи в виділеному приміщенні на 2-му 

поверсі. 

4.18.2. Передбачити закупівлю та встановлення підвісної комутаційної 

шафи 12U на 2-му поверсі. 

4.18.3. У комутаційній шафі передбачити встановлення  блоку електричних 

розеток 220В на 2 розетки, мережевих патч-панелів Panduit: 3 од. на 24 

порта, 1 од. на 16 портів, оптичної патч-панелі ODF-24R-24SC- 1 од.  

4.18.4. Від комутаційної шафи передбачити розводку слабкострумових 

кабельних ліній до передбачуваних робочих місць кабелем UTP 4х2, Cat5e 

з установкою розеток на висоті 40-50 см від підлоги. 

4.18.5. Прокладання мережевих лінії для підключення обладнання WiFi та 

відеокамер (від місць розміщення обладнання до комутаційної шафи, без 

окінечіванія пристроїв). 

4.18.6. До кожного робочого місця передбачити установку блоку із 5-ти 

електророзеток та блоку із 2-х мережевих розеток RJ45. 

4.18.7. Всі розетки повинні бути встановлений прихованим монтажем. 

4.18.8. Відповідні розетки повинні бути належним чином промарковані. 

4.18.9. Мережеві лінії прокладати в виділеній п/ет гофротрубі. 

4.18.10. Кабельні лінії до комутаційної шафи виконати в п/ет гофротрубі, 

роздільному для силових і мережевих ліній. 

4.18.11. Роботи виконувати в суворій відповідності з діючими ДБН, ПББ, 

ПУЕ.  

4.19. Електротехнічна частина: 

- всю електропроводку виконати прихованим способом згідно з вимогами 

ПУЕ глава 2.1.; 

- з'єднання, відгалуження та окінцівку жил проводів здійснювати за 

допомогою опресування або затискачів (гвинтових, болтових); 

- у місцях з'єднання, відгалуження і приєднання жил проводів повинен 

бути передбачений запас дроти, що забезпечує можливість повторного 

з'єднання, відгалуження або приєднання; 

- місця з'єднання і відгалуження проводів повинні бути доступні для 

огляду і ремонту; 

- освітлювальні прилади встановити так, щоб забезпечувалася доступність 

для їх монтажу і безпечного обслуговування з використанням інвентарних 



 3 

технічних засобів; 

- проводи повинні вводитися в освітлювальну апаратуру таким чином, щоб 

в місці введення вони не піддавалися механічних пошкоджень, а контакти 

патронів були розвантажені від механічних зусиль; 

- штепсельні розетки встановити в приміщеннях на висоті, зручній для 

приєднання до них електричних приладів але не вище 1 м.; 

- вимикачі для світильників загального освітлення встановити на висоті від 

0,8 м до 1,0 м від підлоги. 

4.20. Система вентиляції тепло - водопостачання  та каналізації: 

- пофарбувати прилади опалення та існуючі відкрито прокладені 

трубопроводи; 

- роботи виконати відповідно вимог: 

ДБН В.2.5.-67:2013 «Опалення вентиляція кондиціонування»; 

ДБН В. 2.5.-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 

ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 «Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-

технічних систем»; 

ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010 «Будівельна кліматологія». 

5. Перелік 

основних робіт 
Найменування робіт Од. вим. Кіл-ть 

РОЗДІЛ №1. БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ 

1.1. Ремонт приміщень №1, коридор та тамбур (1-й поверх, вхід №3) 

1. Ремонт штукатурки стін по каменю та бетону 

цементним розчином  
м² 12,3 

2. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 17,5 

3. Фарбування стін водоемульсійною  фасадною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 17,5 

4. Фарбування стін та укосів  водоемульсійною  

фасадною фарбою без запаху у два шари з 

розчищенням до 35% 

м² 155,2 

5. Ремонт штукатурки прямолінійних укосів 

(дверних та віконних) по каменю та бетону 

цементно-вапняним розчином 

м² 7,31 

6. Шпаклівка укосів мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 

м² 7,31 

7. Фарбування дверних та віконних укосів 

вологостійкою водоемульсійною фарбою  

м² 7,31 

8. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 86,7 

9. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 4,18 

10. Демонтаж віконних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах   
шт. 2 

11. Знімання засклених віконних рам  м² 3,2 

12. Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею більше 1 м² з металопластика у кам’яних 

стінах – 2 шт. 

м² 3,2 

13. Встановлення пластикових підвіконних дошок  м. п. 2,5 

14. Встановлення віконних відливів  м. п. 2,5 

15. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (120х20 см) 
шт. 5 
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 16. Демонтаж вимикача шт. 4 

17. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 
шт. 2 

18. Знімання дверних полотен м² 6,6 

19. Монтаж металопластикових двостулкових 

глухих дверей (внутрішні), із замком та ручкою 

2,45х1,45м (виробник Україна або аналог) – 1 шт. 

 

м² 3,55 

20. Монтаж металевих двостулкових дверей з 

обшивкою з ПВХ (зовнішні) 2,3х1,45м, із замком та 

ручкою (виробник Україна або аналог) – 1 шт. 

м² 3,34 

1.2. Внутрішнє оздоблення приміщення №50 (2-й поверх, вхід №3) 

21. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 39,0 

22. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною до 20 мм 
м² 39,0 

23. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 39,0 

24. Улаштування під покриття підлоги основи з OSB 

плит товщиною 10 мм 
м² 39,0 

25. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 39,0 

26. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 24,0 

27. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 24,0 

28. Демонтаж старої зовнішньої проводки м. п. 30,0 

29. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (125х20 см) 
шт. 5 

30. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (130х7 см) 
шт. 6 

31. Демонтаж вимикачів (старих) шт. 8 

32. Демонтаж розеток  шт. 4 

33. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

"Armstrong" 
м² 39,0 

34. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 37,56 

35. Улаштування обшивки стін з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу  
м² 69,0 

36. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 69,0 

37. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 69,0 

38. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари  
м² 5,0 

39. Фарбування труб опалення (діаметром 1") 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 8,2 

40. Встановлення і кріплення наличників для жалюзі м. п. 2,2 

41. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 4,4 
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 1.3. Внутрішнє оздоблення приміщення №№ 51; 52  (2-й поверх, вхід №3) 

42. Розбирання цегляних перегородок м3 2,59 

43. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 18,5 

44. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною до 20 мм 
м² 18,5 

45. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 18,5 

46. Улаштування під покриття підлоги основи з OSB 

плит товщиною 10 мм 
м² 18,5 

47. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 18,5 

48. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 21,0 

49. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 21,0 

50. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 
шт. 1 

51. Знімання дверних полотен м² 2,2 

52. Закласти дверний отвір (2,15х1,0 м) 

газобетонними блоками 
м² 2,15 

53. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (120х20 см) 
шт. 4 

54. Демонтаж вимикачів   шт. 3 

55. Демонтаж розеток  шт. 3 

56. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 18,5 

57. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 17,06 

58. Улаштування обшивки стін з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу 
м² 52,4 

59. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 52,4 

60. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 52,4 

61. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 2,0 

62. Фарбування труб опалення (діаметром 1/2'') 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 3,0 

63. Встановлення і кріплення наличників для жалюзі м. п. 1,1 

64. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 2,2 

1.4. Внутрішнє оздоблення приміщення №55, 56 коридор   

(2-й поверх, вхід №3) 

65. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 54,6 

66. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною до 20 мм 
м² 54,6 

67. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 54,6 
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 68. Улаштування під покриття підлоги основи з OSB 

плит товщиною 10 мм, площею основи більше 20 м² 
м² 54,6 

69. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 54,6 

70. Пробивання дверного прорізу у цегляній стіні 

товщиною 250 мм відбійним молотком 
м³ 0,4 

71. Посилення дверного прорізу сталевими 

рівносторонніми кутками (63х63 мм), з’єднуючи їх 

металевими накладками з шагом 25 см  

м. п. 1,5 

72. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 46,3 

73. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 46,3 

74. Демонтаж металевої гратчастої перегородки  м² 8,1 

75. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (125х20 см) 
шт. 3 

76. Демонтаж вимикача  шт. 3 

77. Демонтаж розеток  шт. 2 

78. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 54,6 

79. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 51,72 

80. Улаштування обшивки стін з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу 
м² 111,5 

81. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 111,5 

82. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 111,5 

83. Улаштування притискної  планки з  металевого 

профілю товщиною 25 мм 
м. п. 9,0 

84. Встановлення обрамляючих пластикових 

куточків (25х25мм) 
м. п. 48,0 

85. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 1,88 

86. Фарбування труб опалення (діаметром 1/2'') 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 7,5 

87. Встановлення і кріплення наличників для жалюзі м. п. 2,2 

88. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 4,4 

1.5. Внутрішнє оздоблення приміщень №№ 57, 58, 59  

(2-й поверх, вхід №3) 

89. Розбирання дерев’яних перегородок м2 6,6 

90. Розбирання цегляних перегородок  м³ 3,52 

91. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 38,5 

92. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 38,5 

93. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 38,5 

94. Улаштування під покриття підлоги основи з OSB 

плит товщиною 10 мм, площею основи більше 20 м² 
м² 38,5 
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 95. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 38,5 

96. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 42,0 

97. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 42,0 

98. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (125х20 см) 
шт. 5 

99. Демонтаж вимикача  шт. 3 

100. Демонтаж розеток шт. 4 

101. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 38,5 

102. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 36,7 

103. Улаштування обшивки стін з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу 
м² 69,0 

104. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 69,0 

105. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 69,0 

106. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 4,7 

107. Фарбування труб опалення (діаметром 1/2'') 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 12,0 

108. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 2,0 

109. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 4,0 

1.6. Ремонт санвузлу, приміщення №№ 61; 62; 63 (2-й поверх, вхід №3) 

110. Розбирання цегляних перегородок  м³ 2,97 

111. Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток  
м² 34,2 

112. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 34,2 

113. Розбирання покриттів підлоги з керамічних 

плиток  
м² 17,0 

114. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 17,0 

115. Розбирання монолітних бетонних основ під 

чаши «Генуя» 
м³ 0,7 

116. Демонтаж світильників НББ64В 1х60 IP 44 шт. 2 

117. Демонтаж вимикача  шт. 2 

118. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону  
м² 51,2 

119. Облицювання поверхні стін глазурованими 

плитками (25х20 см) 
м² 51,2 

120. Ремонт штукатурки стін м² 5,3 

121. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 32,1 
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 122. Фарбування стін миючою водоемульсійною 

фарбою без запаху з розчисткою у два шари 
м² 32,1 

123. Улаштування гідроізоляції підлоги цементно-

полімерною сумішшю (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 17,0 

124. Улаштування цементного стягування товщиною 

20 мм по бетонній основі 
м² 17,0 

125. Облицювання поверхні підлоги керамічною 

плиткою (33х33 см), нековзне покриття 
м² 17,0 

126. Улаштування коробів з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу 
м² 6,0 

127. Улаштування пластикових дверцят (20х20 см) у 

коробі  
шт. 4 

128. Улаштування металопластикових перегородок з 

шумоізоляцією 
м² 13,5 

129. Улаштування підшивки стелі з вологостійкого 

гіпсокартону на металевому каркасі   
м² 17,0 

130. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 17,0 

131. Фарбування стелі вологостійкою 

водоемульсійною фарбою у два рази по 

підготовленій поверхні 

м² 17,0 

132. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два рази 
м² 1,88 

133. Фарбування труб опалення (діаметром 1/2'') 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 3,2 

134. Встановлення сушарки для рук (потужність не 

менше 2500 Вт.) 
шт. 1 

135. Встановлення дзеркала плоского з полірованого 

скала (1,2х0,6 м) товщиною 6 мм  
м² 0,72 

1.7. Внутрішнє оздоблення приміщення №73 (2-й поверх, вхід №3) 

136. Розбирання перегородок з гіпсокартону на 

металевому каркасі 
м³ 0,8 

137. Розбирання плінтусів ПВХ (старих) м. п. 42,0 

138. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 42,0 

139. Демонтаж світильників стельових (60х60 см) 

накладні 
шт. 20 

140. Демонтаж вимикача  шт. 3 

141. Демонтаж розеток шт. 6 

142. Закласти дверний отвір (2,9х1,6 м) 

газобетонними блоками з шумоізоляцією 
м² 4,64 

143. Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз       

борозен до 20 см2 
м. п. 18,0 

144. Забивання борозен в бетонних стелях, ширина 

борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм 
м. п. 18,0 

145. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 151,4 

146. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 144,2 
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 147. Фарбування стелі вологостійкою 

водоемульсійною фарбою у два рази з розчищенням 

до 35% 

м² 17,8 

148. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 170,0 

149. Улаштування коробів з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу 
м² 10,6 

150. Улаштування перегородок (товщина 15см) з 

вологостійкого гіпсокартону по металевому каркасу 

із заповненням (утепленням) мінеральною ватою 

(щільність 12-35 мм) товщиною шару до 50 мм  

м² 86,0 

151. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином  
м² 12,0 

152. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 207,1 

153. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 191,1 

154. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням  

до 35% 

м² 178,5 

155. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 11,0 

156. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 23,0 

1.8. Заміна вікон та дверей у приміщеннях (2-й поверх, вхід №3) 

157. Демонтаж віконних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах   
шт. 11 

158. Знімання засклених віконних рам  м² 17,22 

159. Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею більше 1 м² з металопластика у 

кам’яних стінах – 11 шт.  

м² 17,22 

160. Встановлення пластикових підвіконних дошок  м. п. 12,8 

161. Встановлення віконних відливів  м. п. 12,0 

162. Демонтаж лиштв   м. п. 51,0 

163. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах   
шт. 13 

164. Демонтаж дверних полотен м² 20,8 

165. Монтаж дверей металопластикових 

двостулкових з ручкою та замком в комплекті, 

зовнішні (2,1х1,3 м) – 1 шт.   

м² 2,73 

166. Монтаж дверей металопластикових 

двостулкових з ручкою та замком в комплекті, 

зовнішні (2,1х1,4 м) – 1 шт.   

м² 2,95 

167. Монтаж дверей металопластикових 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті, 

внутрішні (2,1х0,9 м) – 10 шт.   

м² 20,8 

168. Монтаж металопластикових одностулкових 

дверей з ручкою та сантехнічним замком в 

комплекті, внутрішні (2,1х0,9 м) – 3 шт.   

м² 3,8 

 



 10 

 169. Встановлення лиштв м. п. 77,4 

170. Улаштування обшивки укосів (дверних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 12,5 

171. Улаштування обшивки укосів (віконних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею із заповненням 

(утепленням) мінеральною ватою (щільність 12-35 

мм) товщиною шару до 50 мм 

м² 9,8 

172. Шпаклівка укосів (дверних, віконних) 

мінеральною шпаклівкою (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 22,3 

173. Поліпшене фарбування укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 28,0 

1.9. Внутрішнє оздоблення приміщення №195, коридор  

(6-й поверх, вхід №3) 

174. Демонтаж світильників (60х60 см) у системі 

«Armstrong»  
шт. 8 

175. Демонтаж підвісних стель системи "Armstrong" м² 114,0 

176. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 114,0 

177. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 111,12 

178. Демонтаж вимикача  шт. 2 

179. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 2 

180. Знімання дверних полотен м² 4,8 

181. Монтаж дверей металопластикових 

двостулкових з ручкою та замком в комплекті, 

зовнішні (2,1х1,3 м) – 2 шт.  (виробник Україна або 

аналог) 

м² 5,46 

182. Улаштування обшивки укосів з вологостійкого 

гіпсокартону на клею 
м² 2,2 

183. Шпаклівка укосів мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 2,2 

184. Поліпшене фарбування укосів 

водоемульсійною фарбою без запаху у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 2,2 

185. Встановлення лиштв м. п. 8,2 

186. Збивання штукатурки стін м² 186,7 

187. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону  
м² 186,7 

188. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 186,7 

189. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні 
м² 186,7 

190. Фарбування електрощитів та пожежних щитів 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м² 6,7 

191. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 114,0 

192. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 76,8 
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 1.10. Внутрішнє оздоблення приміщення №196 (6-й поверх, вхід №3) 

193. Демонтаж світильників (60х60 см) у системі 

«Armstrong»  
шт. 1 

194. Демонтаж підвісних стель системи «Armstrong» м² 12,9 

195. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 12,9 

196. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 12,18 

197. Ремонт штукатурки цементно-вапняним 

розчином 
м² 0,3 

198. Шпаклівка укосів мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,0 

199. Фарбування стелі вологостійкою 

водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні 

у два шари 

м² 1,1 

200. Демонтаж вимикача  шт. 1 

201. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

202. Знімання дверних полотен м² 2,6 

203. Монтаж дверей металопластикових 

двостулкових з ручкою та замком в комплекті, 

зовнішні (2,06х1,35 м) – 1 шт.  (виробник Україна 

або аналог) 

м² 2,8 

204. Улаштування обшивки укосів з вологостійкого 

гіпсокартону на клею 
м² 0,85 

205. Шпаклівка укосів (дверних) мінеральною 

шпаклівкою (виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 0,85 

206. Поліпшене фарбування укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 2,3 

207. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 1,5 

208. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 2,3 

209. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 2,3 

210. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 65,0 

211. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 13,0 

212. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 11,4 

213. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 2,2 

214. Фарбування труб опалення (діаметром 1/2'') 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 3,2 

215. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 2,2 

216. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 4,4 
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 1.11. Внутрішнє оздоблення приміщення №197 (6-й поверх, вхід №3) 

217. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 32,0 

218. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною до 20 мм 
м² 32,0 

219. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 32,0 

220. Улаштування під покриття підлоги основи з 

OSB плит товщиною 10 мм, площею основи більше 

(20 м²) 

м² 32,0 

221. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 32,0 

222. Розбирання плінтусів ПВХ (непридатних) м. п. 20,0 

223. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 20,0 

224. Демонтаж світильників (125х20 см)  шт. 4 

225. Ремонт штукатурки стелі цементно-вапняним 

розчином м² 5,0 

226. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 5,8 

227. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні  
м² 5,8 

228. Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою 

без запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 26,2 

229. Демонтаж вимикача  шт. 2 

230. Демонтаж розеток (блок на 4 розеток) шт. 4 

231. Демонтаж жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 6,4 

232. Поліпшене фарбування укосів (віконних) 

водоемульсійною фарбою без запаху у два шари з 

розчищенням до 35% 

м² 1,68 

233. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 1,5 

234. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 2,0 

235. Фарбування стін  водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні  
м² 2,0 

236. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 68,7 

237. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 7,85 

238. Фарбування труб опалення (діаметром 1/2'') 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 6,2 

239. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 3,4 

240. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 6,4 

 

 

 



 13 

 1.12. Внутрішнє оздоблення приміщення №198 (6-й поверх, вхід №3) 

241. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 5,05 

242. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною до 20 мм 
м² 5,05 

243. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 5,05 

244. Улаштування під покриття підлоги основи з 

OSB плит (товщиною 10 мм) 
м² 5,05 

245. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 5,05 

246. Розбирання плінтусів ПВХ (непридатних) м. п. 8,35 

247. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 8,35 

248. Демонтаж світильників (100х10 см)  шт. 1 

249. Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою 

без запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 5,05 

250. Демонтаж вимикача  шт. 1 

251. Демонтаж розеток  шт. 1 

252. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 1,2 

253. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,2 

254. Фарбування стін  водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні  
м² 1,2 

255. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 30,3 

1.13. Внутрішнє оздоблення приміщення №199 (6-й поверх, вхід №3) 

256. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 3,55 

257. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 5,8 

258. Демонтаж світильників (Ø 25 см) накладний шт. 1 

259. Ремонт штукатурки стелі цементно-вапняним 

розчином 
м² 0,5 

260. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 0,5 

261. Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою 

без запаху у два шари по підготовленій поверхні  
м² 0,5 

262. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 3,05 

263. Демонтаж вимикача  шт. 1 

264. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 0,6 

265. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,2 

266. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху по підготовленій поверхні у два шари  
м² 1,2 
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 267. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 10,0 

268. Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток  
м² 10,2 

269. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 10,2 

270. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону  
м² 10,2 

271. Облицювання поверхні стін глазурованими 

плитками (25х20 см) 
м² 10,2 

272. Встановлення дзеркала плоского з полірованого 

скала (1,2х0,6 м) товщиною 6 мм  
м² 0,72 

1.14. Внутрішнє оздоблення приміщення №200 (6-й поверх, вхід №3) 

273. Демонтаж світильників (Ø 250 мм) накладний шт. 1 

274. Відбивання штукатурки по бетону зі стелі  м² 2,0 

275. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону 
м² 2,0 

276. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 2,0 

277. Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою 

без запаху по підготовленій поверхні у два шари  
м² 2,0 

278. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 0,5 

279. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,2 

280. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 6,8 

281. Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток  
м² 8,65 

282. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 8,65 

283. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону  
м² 8,65 

284. Облицювання поверхні стін глазурованими 

плитками (25х20 см) 
м² 8,65 

1.15. Внутрішнє оздоблення приміщення №201 (6-й поверх, вхід №3) 

285. Демонтаж світильників (Ø 250 мм) накладний шт. 1 

286. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 1,75 

287. Розбирання покриттів підлоги з керамічних 

плиток  
м² 1,75 

288. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною 20 мм 
м² 1,75 

289. Улаштування гідроізоляції підлоги цементно-

полімерною сумішшю (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 1,75 

290. Улаштування цементного стягування товщиною 

(20 мм) по бетонній основі 
м² 1,75 

291. Облицювання поверхні підлоги керамічною 

плиткою (33х33 см), нековзне покриття 
м² 1,75 
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 292. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 0,4 

293. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,0 

294. Фарбування стін  водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні  
м² 1,0 

295. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 5,0 

296. Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток  
м² 7,6 

297. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 7,6 

298. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону  
м² 7,6 

299. Облицювання поверхні стін глазурованими 

плитками (25х20 см) 
м² 7,6 

1.16. Внутрішнє оздоблення приміщення №202 (6-й поверх, вхід №3) 

300. Розбирання покриття з ламінату на шумо-

гідроізоляційній прокладці  
м² 36,5 

301. Улаштування під покриття підлоги основи з 

OSB плит (товщиною 10 мм), ділянка (2,0х1,0) 
м² 2,0 

302. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 36,5 

303. Розбирання плінтусів ПВХ (непридатних) м. п. 75,0 

304. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 75,0 

305. Демонтаж світильників (60х60 см) у системі 

«Armstrong»  
шт. 5 

306. Демонтаж підвісних стель системи «Armstrong» м² 33,7 

307. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

"Armstrong" 
м² 33,7 

308. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 31,9 

309. Демонтаж вимикача  шт. 1 

310. Демонтаж розеток (блок на 4 розеток) шт. 6 

311. Демонтаж жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 8,2 

312. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

313. Знімання дверних полотен м² 2,0 

314. Монтаж дверей металопластикових 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті, 

внутрішні (2,2х1,0 м) – 1 шт.  (виробник Україна або 

аналог) 

м² 2,2 

315. Улаштування обшивки укосів з вологостійкого 

гіпсокартону на клею 
м² 1,1 

316. Шпаклівка укосів (дверних) мінеральною 

шпаклівкою (виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,1 

317. Поліпшене фарбування укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 3,53 
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 318. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 2,8 

319. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 6,5 

320. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 30,0 

321. Фарбування стін  водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні  
м² 30,0 

322. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35% 
м² 36,5 

323. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 6,6 

324. Фарбування труб опалення (діаметром 1/2'') 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 5,2 

325. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 6,0 

326. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 8,2 

1.17. Внутрішнє оздоблення приміщення № 36 (1-й поверх, вхід №1) 

327. Розбирання покриттів підлоги з плиток 

(мармурова крихта) 
м² 3,25 

328. Розбирання бетонного стягування товщина     

(50 – 100 мм) 
м² 3,25 

329. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

330. Знімання дверних полотен м² 3,1 

331. Монтаж металевих двостулкових дверей з 

обшивкою МДФ, з ручкою та замком в комплекті, 

зовнішні (2,3х1,5 м) – 1шт. 

шт. 3,45 

332. Встановлення лиштв м. п. 6,1 

333. Демонтаж світильників НББ64В 1х60 IP 44 шт. 1 

334. Демонтаж вимикача  шт. 1 

335. Відбивання верхнього шару штукатурки стелі 

до бетонного перекриття 
м² 3,25 

336. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону 
м² 3,25 

337. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 3,25 

338. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні 
м² 3,25 

339. Ремонт штукатурки прямолінійних укосів 

(дверних) по каменю та бетону цементним розчином  
м² 1,5 

340. Шпаклівка укосів мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,5 

341. Фарбування дверних укосів вологостійкою 

водоемульсійною фарбою у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 1,5 

342. Ремонт штукатурки стін по каменю та бетону 

цементно-вапняним розчином 
м² 5,0 

343. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 5,0 
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 344. Фарбування стін та укосів  водоемульсійною  

фасадною фарбою без запаху у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 5,0 

345. Фарбування стін та укосів  водоемульсійною  

фасадною фарбою без запаху у два шари з 

розчищенням понад 35% 

м² 10,5 

346. Улаштування цементного стягування товщиною 

50 – 100 мм по бетонній основі 
м² 3,25 

347. Облицювання поверхні підлоги керамічною 

плиткою Грес (30х30 см) нековзне покриття  
м² 3,25 

348. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 5,2 

349. Фарбування труби каналізації (Ø 100 мм) 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
п. м. 1,5 

1.18. Внутрішнє оздоблення приміщення № 37, Коридор 

(1-й поверх, вхід №1) 

350. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 
шт. 1 

351. Знімання дверних полотен м² 3,1 

352. Монтаж металопластикових двостулкових 

дверей з ручкою та замком в комплекті, внутрішні 

(2,4х1,4 м) – 1 шт. 

шт. 3,36 

353. Встановлення лиштв м. п. 6,4 

354. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (125х20 см) 
шт. 3 

355. Демонтаж вимикача  шт. 2 

356. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 16,5 

357. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 16,5 

358. Улаштування бетонного стягування товщиною 

шару (20 мм)  
м² 17,4 

359. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 17,4 

360. Ремонт штукатурки стелі по каменю та бетону 

цементно-вапняним розчином 
м² 5,0 

361. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 17,4 

362. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні 
м² 17,4 

363. Ремонт штукатурки прямолінійних укосів 

(дверних)  по каменю та бетону цементним 

розчином  

м² 1,5 

364. Шпаклівка укосів мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 1,5 

365. Фарбування дверних укосів вологостійкою 

водоемульсійною фарбою у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 1,5 

366. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 6,0 

367. Поліпшена штукатурка поверхні стін 

цементним розчином по каменю та бетону 
м² 6,0 
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 368. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 8,0 

369. Фарбування стін та укосів  водоемульсійною 

миючою  фарбою без запаху у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 8,0 

370. Фарбування стін та укосів  водоемульсійною 

миючою  фарбою без запаху у два шари з 

розчищенням до 35% по раніше пофарбованій 

поверхні 

м² 48,9 

371. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 2,2 

372. Фарбування труби опалювання (Ø 25 мм) 

акриловою фарбою без запаху у два рази 
п. м. 1,0 

1.20. Внутрішнє оздоблення приміщення № 40,  

Санвузол (1-й поверх, вхід №1) 

373. Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток 
м² 11,9 

374. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 14,5 

375. Розбирання покриттів підлоги з керамічних 

плиток  
м² 6,0 

376. Розбирання цементного стягування товщина     

(20–50 мм) 
м² 6,0 

377. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

378. Знімання дверних полотен м² 1,5 

379. Монтаж металопластикових дверей 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті, 

внутрішні (2,15х0,9 м) – 1 шт. 

м² 1,95 

380. Встановлення лиштв м. п. 5,2 

381. Демонтаж світильників НББ64В 1х60 IP 44 шт. 1 

382. Демонтаж вимикача  шт. 1 

383. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 6,0 

384. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 5,28 

385. Улаштування бетонного стягування товщиною 

шару (30–50 мм)  
м² 6,0 

386. Улаштування гідроізоляції підлоги цементно-

полімерною сумішшю (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 6,0 

387. Облицювання поверхні підлоги керамічною 

плиткою Грес (30х30 см) нековзне покриття 
м² 6,0 

388. Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю 

та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, 

товщина шару (20 мм) 

м² 5,4 

389. Улаштування армованої сітки по стінам м² 5,4 

390. Улаштування обшивки стін з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу  
м² 26,4 

391. Улаштування обшивки укосів з вологостійкого 

гіпсокартону на клею 
м² 0,8 
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 392. Шпаклівка стін та укосів мінеральною 

шпаклівкою (виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 15,25 

393. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 14,5 

394. Поліпшене фарбування укосів 

водоемульсійною фарбою без запаху у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 0,8 

395. Облицювання поверхні стін глазурованими 

плитками (25х20 см) 
м² 11,9 

396. Встановлення сушарки для рук (потужність не 

менше 2500 Вт.) 
шт. 1 

397. Встановлення дзеркала плоского з полірованого 

скала (0,6х0,6 м) товщиною 6 мм  
м² 0,36 

1.21. Ремонт санвузлу, приміщення № 41, (1-й поверх, вхід №1) 

398. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін (укіс на фасаді) 
м² 0,5 

399. Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 

розчином по каменю укосiв 
м² 0,5 

400. Шпаклівка укосів мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) (фасад)  
м² 0,5 

401. Поліпшене фарбування укосів фасадною, 

водоемульсійною фарбою без запаху у два шари по 

підготовленій поверхні (фасад)  

м² 0,5 

402. Встановлення віконних відливів (зверху, над 

вікном, по фасаду) 
м. п. 1,8 

403. Розбирання цегляних перегородок  м³ 0,7 

404. Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток  
м² 10,4 

405. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 10,7 

406. Розбирання покриттів підлоги з керамічних 

плиток  
м² 4,7 

407. Розбирання цементного стягування товщина     

(20–50 мм) 
м² 6,0 

408. Розбирання монолітних бетонних основ під 

чаши «Генуя» 
м³ 0,3 

409. Демонтаж віконних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах   
шт. 1 

410. Знімання засклених віконних рам  м² 1,5 

411. Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею більше 1 м² з металопластика у 

кам’яних стінах  

м² 1,6 

412. Встановлення пластикових підвіконних дошок м. п. 1,2 

413. Встановлення віконних відливів м. п. 1,5 

414. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

415. Знімання дверних полотен м² 1,4 

416. Улаштування металопластикових перегородок  м² 8,1 
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 417. Встановлення металопластикових дверей  з 

ручкою та сантехнічним замком у комплекті  

(2,1х0,9 м) – 2 шт. 

м² 3,8 

418. Встановлення металопластикових дверей 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті,  

(внутрішні) – 1 шт. 

м² 1,95 

419. Встановлення лиштв м. п. 5,1 

420. Демонтаж світильників НББ64В 1х60 IP 44 шт. 1 

421. Демонтаж вимикача  шт. 1 

422. Відбивання штукатурки по бетону зі стелі м² 6,1 

423. Поліпшена штукатурка поверхні стелі 

цементним розчином по каменю та бетону 
м² 6,1 

424. Обробка стелі водостійким протигрибковим 

розчином 
м² 6,1 

425. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 6,1 

426. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 5,74 

427. Улаштування бетонного стягування товщиною 

шару(30–50 мм)  
м² 4,7 

428. Улаштування гідроізоляції підлоги цементно-

полімерною сумішшю (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 4,7 

429. Облицювання поверхні підлоги керамічною 

плиткою Грес (30х30 см) нековзне покриття 
м² 4,7 

430. Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю 

та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 

м2, товщина шару (20 мм) 

м² 6,6 

431. Улаштування армованої сітки по стінам 
м² 6,6 

432. Улаштування обшивки стін з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу  
м² 21,1 

433. Улаштування обшивки укосів (дверних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 1,0 

434. Улаштування обшивки укосів (віконних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею із заповненням 

(утепленням) мінеральною ватою (щільність 12-35 

мм) товщиною шару до 50 мм 

м² 0,9 

435. Шпаклівка стін та укосів мінеральною 

шпаклівкою (виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 12,6 

436. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 10,7 

437. Поліпшене фарбування укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 1,9 

438. Облицювання поверхні стін глазурованими 

плитками (25х20 см) 
м² 10,4 

439. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 1,88 

440. Фарбування труби опалювання (Ø 30 мм) 

акриловою фарбою без запаху у два рази 
п. м. 9,0 
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 1.22. Внутрішнє оздоблення приміщення № 42, 

Електрощитова (1-й поверх, вхід №1) 

441. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 8,75 

442. Розбирання цементного стягування, шар 

товщиною (20 мм) 
м² 8,75 

443. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною (20 мм) 
м² 8,75 

444. Улаштування OSB-плит під покриття підлоги 

на мастиці в один шар товщиною (10 мм) 
м² 8,75 

445. Улаштування покриттів із лінолеуму 

комерційного ПВХ товщиною 4мм 
м² 8,75 

446. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 10,9 

447. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 10,9 

448. Демонтаж світильників НББ64В 1х60 IP 44 шт. 1 

449. Демонтаж вимикача  шт. 1 

450. Ремонт штукатурки стелі цементно-вапняним 

розчином 
м² 2,0 

451. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 2,0 

452. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні 
м² 2,0 

453. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35%  
м² 6,75 

454. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 2,5 

455. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 5,0 

456. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні 
м² 5,0 

457. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари з розчищенням до 35%  
м² 27,4 

1.23. Внутрішнє оздоблення приміщення № 43,  

Душова (1-й поверх, вхід №1) 

458. Розбирання цегляних перегородок  м³ 0,5 

459. Відбивання штукатурки по бетону зі стелі м² 8,8 

460. Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток  
м² 17,1 

461. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 

стін 
м² 10,0 

462. Розбирання покриттів підлоги з керамічних 

плиток  
м² 8,8 

463. Розбирання бетонного стягування, шар 

товщиною (20-50 мм) 
м² 8,8 

464. Демонтаж віконних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах   
шт. 2 

465. Знімання засклених віконних рам  м² 1,5 

466. Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею більше 1 м² з металопластика   у 

кам’яних стінах – 2 шт.  

м² 3,1 
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 467. Встановлення пластикових підвіконних дошок м. п. 2,4 

468. Встановлення віконних відливів 
м. п. 3,0 

469. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

470. Знімання дверних полотен м² 1,6 

471. Встановлення металопластикових дверей 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті 

(2,1х0,9 м) – 1 шт. 

м² 1,9 

472. Встановлення лиштв м. п. 5,1 

473. Демонтаж світильників НББ64В 1х60 IP 44 
шт. 1 

474. Демонтаж вимикача  
шт. 1 

475. Поліпшена штукатурка поверхні стелі 

цементним розчином по каменю та бетону 
м² 8,8 

476. Шпаклівка стелі мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 8,8 

477. Обробка стелі протигрибковим розчином м² 8,8 

478. Фарбування стелі вологостійкою, 

водоемульсійною фарбою без запаху у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 8,8 

479. Улаштування обшивки стін з вологостійкого 

гіпсокартону по металевому каркасу  
м² 30,1 

480. Улаштування обшивки укосів (дверних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 1,1 

481. Улаштування обшивки укосів (віконних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 1,75 

482. Шпаклівка стін та укосів мінеральною 

шпаклівкою (виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 12,85 

483. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 10,0 

484. Поліпшене фарбування укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 2,85 

485. Облицювання поверхні стін глазурованими 

плитками (25х20 см) 
м² 19,8 

486. Улаштування бетонного стягування товщиною 

шару (30–50 мм)  
м² 8,8 

487. Улаштування гідроізоляції підлоги цементно-

полімерною сумішшю (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 8,8 

488. Облицювання поверхні підлоги керамічною 

плиткою Грес (30х30 см) нековзне покриття 
м² 8,8 

489. Улаштування металопластикових перегородок  м² 7,5 

490. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 1,88 
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 1.24. Внутрішнє оздоблення приміщення № 44,  

Коридор (1-й поверх, вхід №1) 

491. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

492. Знімання дверних полотен м² 1,8 

493. Улаштування бетонного стягування товщиною 

шару (20 мм)  
м² 22,0 

494. Улаштування під покриття підлоги основи з 

OSB плит товщиною 10 мм 
м² 22,0 

495. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 22,0 

496. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 20,4 

497. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 20,4 

498. Демонтаж світильників ЛПП 2х36 (125х20 см) шт. 4 

499. Демонтаж вимикача  шт. 3 

500. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 22,0 

501. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 20,2 

502. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 3,0 

503. Шпаклівка стін мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 68,1 

504. Фарбування стін водоемульсійною фарбою без 

запаху у два шари по підготовленій поверхні 
м² 68,1 

505. Улаштування обшивки укосів (дверних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 0,6 

506. Шпаклівка укосів мінеральною шпаклівкою 

(виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 0,6 

507. Поліпшене фарбування укосів (дверних) 

водоемульсійною фарбою без запаху у два шари по 

підготовленій поверхні 

м² 0,6 

508. Улаштування металопластикових перегородок  м² 2,9 

509. Встановлення металопластикових дверей 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті 

(2,1х1,0 м) – 1 шт.; (2,1х0,9 м) – 1 шт. 

м² 4,0 

510. Встановлення лиштв м. п. 5,2 

511. Фарбування труби каналізації (Ø 110 мм) 

акриловою фарбою без запаху у два рази 
п. м. 3,0 

1.25. Внутрішнє оздоблення приміщення № 45 (1-й поверх, вхід №1) 

512. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 11,6 

513. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною (20 мм) 
м² 11,6 

514. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 11,6 

515. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 13,2 
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 516. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 13,2 

517. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

518. Знімання дверних полотен м² 1,6 

519. Демонтаж віконних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 2 

520. Знімання засклених віконних рам  
м² 1,5 

521. Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею більше 1 м² з металопластика   у 

кам’яних стінах  

м² 1,5 

522. Встановлення пластикових підвіконних дошок м. п. 2,4 

523. Встановлення віконних відливів м. п. 2,4 

524. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (125х20 см) 
шт. 2 

525. Демонтаж вимикача  шт. 1 

526. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 11,6 

527. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 10,16 

528. Ремонт штукатурки стін цементно-вапняним 

розчином 
м² 3,0 

529. Улаштування обшивки укосів (дверних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 1,0 

530. Улаштування обшивки укосів (віконних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею із заповненням 

(утепленням) мінеральною ватою (щільність 12-35 

мм) товщиною шару до 50 мм 

м² 1,4 

531. Шпаклівка стін та укосів мінеральною 

шпаклівкою (виробник «Сeresit» або аналог) 
м² 5,4 

532. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

вологостійкою фарбою у два шари з розчищенням 

понад 35% 

м² 36,0 

533. Поліпшене фарбування стін та укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 5,4 

534. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 2,83 

535. Фарбування труб опалення (діам. 60 мм) 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 5,8 

536. Встановлення металопластикових дверей 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті 

(2,1х0,9 м) – 1шт. 

м² 1,9 

537. Встановлення лиштв м. п. 5,2 

538. Встановлення дзеркала плоского з полірованого 

скала товщиною 6 мм  
м² 0,4 

539. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 2,2 

540. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 2,4 
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 1.26. Внутрішнє оздоблення приміщення № 46 (1-й поверх, вхід №1) 

541. Розбирання покриттів підлоги з лінолеуму м² 12,8 

542. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною (20 мм) 
м² 12,8 

543. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 12,8 

544. Розбирання дерев’яних плінтусів   м. п. 13,7 

545. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 13,7 

546. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (125х20 см) 
шт. 2 

547. Демонтаж вимикача  шт. 1 

548. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

549. Знімання дверних полотен м² 1,6 

550. Демонтаж віконних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 2 

551. Знімання засклених віконних рам  м² 1,5 

552. Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею більше 1 м² з металопластика   у 

кам’яних стінах  

м² 1,5 

553. Встановлення пластикових підвіконних дошок 
м. п. 2,4 

554. Встановлення віконних відливів 
м. п. 2,4 

555. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 12,8 

556. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 11,36 

557. Ремонт штукатурки стін                                                                                                                                              м² 1,0 

558. Улаштування обшивки укосів (дверних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 1,0 

559. Улаштування обшивки укосів (віконних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею із заповненням 

(утепленням) мінеральною ватою (щільність 12-35 

мм) товщиною шару до 50 мм 

м² 1,4 

560. Шпаклівка стін та укосів (дверних, віконних) 

мінеральною шпаклівкою (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 3,4 

561. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 1,0 

562. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

вологостійкою фарбою у два шари з розчищенням 

понад 35% 

м² 40,4 

563. Поліпшене фарбування укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 2,4 

564. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 1,88 
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 565. Фарбування труб опалення (діаметром 60 мм) 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 6,8 

566. Встановлення металопластикових дверей 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті 

(2,1х0,9 м) – 1шт. 

м² 1,9 

567. Встановлення лиштв м. п. 5,1 

568. Встановлення дзеркала плоского з полірованого 

скала товщиною 6 мм  
м² 0,4 

569. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 2,2 

570. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 2,4 

1.27. Внутрішнє оздоблення приміщення № 47 (1-й поверх, вхід №1) 

571. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною (20 мм) 
м² 13,6 

572. Улаштування покриття з ламінату (клас 33) на 

шумо-гідроізоляційній прокладці без проклеювання 

швів клеєм 

м² 12,8 

573. Улаштування плінтусів ПВХ м. п. 14,0 

574. Демонтаж дверних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

575. Знімання дверних полотен м² 1,6 

576. Демонтаж віконних коробок у кам’яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах  
шт. 1 

577. Знімання засклених віконних рам  м² 0,8 

578. Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками з металопластика у кам’яних стінах  
м² 0,8 

579. Встановлення пластикових підвіконних дошок м. п. 1,2 

580. Встановлення віконних відливів м. п. 1,2 

581. Демонтаж світильників стельових ЛПП 2х36 c 

ЭПРА (125х20 см) 
шт. 2 

582. Демонтаж вимикача  шт. 1 

583. Улаштування каркасу підвісних стель системи 

«Armstrong» 
м² 13,6 

584. Укладання плит стельових у каркас стелі 

системи «Armstrong» 
м² 12,16 

585. Ремонт штукатурки стін м² 5,0 

586. Улаштування обшивки укосів (дверних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею 
м² 1,0 

587. Улаштування обшивки укосів (віконних) з 

вологостійкого гіпсокартону на клею із заповненням 

(утепленням) мінеральною ватою (щільність 12-35 

мм) товщиною шару до 50 мм 

м² 0,7 

588. Шпаклівка стін та укосів (дверних, віконних) 

мінеральною шпаклівкою (виробник «Сeresit» або 

аналог) 

м² 6,7 

589. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

фарбою без запаху у два шари по підготовленій 

поверхні 

м² 5,0 
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 590. Поліпшене фарбування стін водоемульсійною 

вологостійкою фарбою у два шари з розчищенням 

понад 35% 

м² 36,3 

591. Поліпшене фарбування укосів (дверних, 

віконних) водоемульсійною фарбою без запаху у два 

шари по підготовленій поверхні 

м² 1,7 

592. Фарбування радіаторів акриловою фарбою без 

запаху у два шари 
м² 2,83 

593. Фарбування труб опалення (діам. 60 мм) 

акриловою фарбою без запаху у два шари 
м. п. 2,6 

594. Встановлення металопластикових дверей 

одностулкових з ручкою та замком в комплекті 

(2,1х0,9 м) – 1 шт. 

м² 1,9 

595. Встановлення лиштв м. п. 5,1 

596. Встановлення дзеркала плоского з полірованого 

скала товщиною 6 мм  
м² 0,4 

597. Встановлення і кріплення наличників для 

жалюзі 
м. п. 1,1 

598. Кріплення жалюзі (вертикальні з тканини 

шириною 90 мм) 
м² 1,2 

1.28. Крильце (вхід №1) 

599. Розбирання покриття підлоги та сходинок з 

керамічних плиток (30х30 см) 
м2 19,0 

600. Улаштування бетонного стягування, шар 

товщиною (20 мм) 
м2 19,0 

601. Облицювання покриття підлоги та сходинок 

глазурованими керамічними плитками «Грес» 

розміром (30х30 см) для зовнішнього використання, 

нековзне покриття  

м2 19,0 

601. Демонтаж протиковзкової планки (ширина 

стрічки 50 мм) 
м. п. 6,0 

602. Улаштування протиковзкової планки (ширина 

планки 50 мм) 
м. п. 8,0 

1.29. Крильце (вхід №3) 

603. Розбирання покриття підлоги та сходинок з 

керамічних плиток (30х30 см) 
м2 19,0 

604. Улаштування бетонного стягування, шар 

(товщиною 20 мм)  
м2 19,0 

605. Облицювання покриття підлоги та сходинок 

глазурованими керамічними плитками «Грес» 

(30х30 см) для зовнішнього використання, нековзне 

покриття  

м2 19,0 

606. Демонтаж протиковзкової планки (ширина 

стрічки 50 мм) 
м. п. 15,0 

607. Улаштування протиковзкової планки (ширина 

планки 50 мм) 
м. п. 15,0 
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 РОЗДІЛ №2. ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНІ РОБОТИ 

2.1. Монтаж слабкострумових мереж та обладнання  

(приміщення 2-го поверху, вхід №3) 

1. Розетка комп’ютерна RJ45 5 категорія UTP (блок 

на 2 розетки) 
од. 34 

2. Ethernet кабель UTP 4х2,CAT 5e м. п. 2000 

3. Шафа настінна 12U   (60x65x12u) од. 1 

4. ПАТЧ-ПАНЕЛЬ  Panduit на 24  порта RJ-45 

категории 5е 
од. 3 

5. ПАТЧ-ПАНЕЛЬ  Panduit на 16  портів RJ-45 

категории 5е 
од. 1 

6. Кабель ОСА- 004 UT м. п. 20 

7. Оптична ПАТЧ-ПАНЕЛЬ SNR-ODF-24R-24SC-P од. 1 

8. Гофротруба ПВХ диам.20-25 мм м. п. 2000 

9. Patch Cord Network SC/UPS-LC/UPC LSZH 

3mm.9/125.2m 
од. 4 

10. 1M (3ft) SC/UPC Оптический Пигтейл SM 

0.9мм，Simplex 9/125 Одномодовый - PVC 
Од. 8 

11. Оптический адаптер SC/UPC Од. 8 

2.2. Монтаж силових мереж та розподільчого обладнання  

(Приміщення 1-го поверху, вхід №1; вхід №3) 

1. Розетка комп’ютерна RJ45 5 категорія UTP (блок 

на 2 розетки) 
од. 8 

2. Електрична розетка 220В (блок на 5 розеток) 

Schneider Electric (або аналог) 
од. 8 

3. Електрична розетка 220В (блок на 2 розетки у 

ком. шафі) Schneider Electric (або аналог) 
од. 1 

4. Кабель ПВС (5Х6) Одескабель (або аналог) м. п. 50 

5. Кабель ПВС (3Х2,5) Одескабель (або аналог) 
м. п. 200 

6. Кабель ПВС (3Х1,5) Одескабель (або аналог) 
м. п. 250 

7. Гофротруба ПВХ «Копос» діам. 30-35 мм (або 

аналог) 
м. п. 400 

8. Офісний світлодіодний світильник EcoSpace 23W 

EU-ДВО (ДПО)-01-023-0452-20X (Вбудований) (або 

аналог) 

од. 18 

9. Офісний світлодіодний світильник EcoSpace 24W 

(Зовнішній) EU-ДВО (ДПО) -01-024-0452-20X     

(або аналог) 

од. 7 

10. Світлодіодний світильник накладний 36W 

закритого типу 
од. 1 

11. Вимикач подвійний Schneider Electric Asfora 

EPH0300121 білий, внутрішньої установки (або 

аналог) 

од. 1 

12. Вимикач одинарний Schneider Electric Asfora 

EPH0100121 білий, внутрішньої установки  (або 

аналог) 

од. 12 

13. Коробка розподільна зовнішня (150х150 мм) од. 8 
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 14. Щиток «Borsan» на 9 модулів (або аналог) од. 5 

15. Шина нульова (10 отв.х 25А) Schneider Electric 

(або аналог) 

од. 
10 

16. Автоматичний вимикач (1П 25А С) Shneider 

Electric (або аналог) 

од. 
5 

17. Автоматичний вимикач (1П 16А С) Shneider 

Electric (або аналог) 

од. 5 

18. Автоматичний вимикач (2П 40А 30мА - УЗО) 

Shneider Electric (або аналог) 

од. 3 

19. Канал кабельний (35х35) Shneider Electric Ultra 

ПВХ (або аналог) 

м. п. 50 

20. Канал кабельний (16х16) Shneider Electric Ultra 

ПВХ (або аналог) 

м. п. 40 

21. Підрозетник од. 50 

2.3. Монтаж силових мереж та розподільчого обладнання  

(Приміщення 2-го поверху, вхід №3) 

1. Електрична розетка 220В (блок на 5 розеток) 

Schneider Electric (або аналог) 
од. 36 

2. Електрична розетка 220В (блок на 2 розетки у 

ком. шафі) Schneider Electric (або аналог) 
од. 1 

3. Електрична розетка 220В Schneider Electric (або 

аналог) 
од. 2 

4. Кабель ПВС (5Х6) Одескабель (або аналог) м. п. 300 

5. Кабель ПВС (3Х2,5) Одескабель (або аналог) м. п. 500 

6. Кабель ПВС (3Х1,5) Одескабель (або аналог) м. п. 300 

7. Гофротруба ПВХ «Копос» діам. 30-35 мм (або 

аналог) 
м. п. 700 

8. Офісний світлодіодний світильник EcoSpace 23W 

EU-ДВО (ДПО)-01-023-0452-20X (Вбудований) (або 

аналог) 

од. 55 

9. Вимикач подвійний Schneider Electric Asfora 

EPH0300121 білий, внутрішньої установки (або 

аналог) 

од. 6 

10. Вимикач одинарний Schneider Electric Asfora 

EPH0100121 білий, внутрішньої установки  (або 

аналог) 

од. 7 

11. Коробка розподільна зовнішня (150х150 мм) од. 25 

12. Щиток «Borsan» на 9 модулів (або аналог) од. 7 

13. Щиток «Borsan» на 24 модулів (або аналог) од. 1 

14. Шина нульова (10 отв.х 25А) Schneider Electric 

(або аналог) 
од. 14 

15. Шина нульова (10 отв.х 60А) Schneider Electric 

(або аналог) 
од. 2 

16. Автоматичний вимикач (3П 63А С) Shneider 

Electric (або аналог) 
од. 1 

17. Автоматичний вимикач (1П 32А С) Shneider 

Electric (або аналог) 
од. 7 

18. Автоматичний вимикач (1П 25А С) Shneider 

Electric (або аналог) 
од. 14 
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19. Автоматичний вимикач (1П 16А С) Shneider 

Electric (або аналог) 
од. 7 

20. Автоматичний вимикач (2П 40А 30мА - УЗО ) 

Shneider Electric (або аналог) 
од. 7 

21. Канал кабельний (35х35 мм) Shneider Electric 

Ultra ПВХ (або аналог) 
м. п. 110 

22. Канал кабельний (16х16 мм) Shneider Electric 

Ultra ПВХ (або аналог) 
м. п. 40 

23. Підрозетник  од. 220 

2.4. Монтаж силових мереж та розподільчого обладнання  

(Приміщення 6-го поверху, вхід №3) 

1. Електрична розетка 220В (блок на 4 розетки) 

Schneider Electric (або аналог) 
од. 16 

2. Електрична розетка 220В (блок на 2 розетки) 

Schneider Electric (або аналог) 
од. 2 

3. Офісний світлодіодний світильник EcoSpace 23W 

EU-ДВО (ДПО)-01-023-0452-20X (Вбудований) (або 

аналог) 

од. 17 

4. Офісний світлодіодний світильник EcoSpace 24W 

(Зовнішній) EU-ДВО (ДПО) -01-024-0452-20X     

(або аналог) 

од. 5 

5. Світлодіодний світильник накладний 36W 

закритого типу (або аналог) 
од. 4 

6. Вимикач подвійний Schneider Electric Asfora 

EPH0300121 білий, внутрішньої установки (або 

аналог) 

од. 3 

7. Вимикач одинарний Schneider Electric Asfora 

EPH0100121 білий, внутрішньої установки (або 

аналог) 

од. 5 

8. Кабель ПВС (3Х2,5) Одескабель (або аналог) м. п. 70 

9. Кабель ПВС (3Х1,5) Одескабель (або аналог) м. п. 90 

7. Гофротруба ПВХ «Копос» діам. 30-35 мм (або 

аналог) 
м. п. 160 

10. Коробка розподільна зовнішня (150х150 мм) од. 4 

11. Щиток «Borsan» на 9 модулів (або аналог) од. 1 

12. Шина нульова (10 отв.х 25А) Schneider Electric 

(або аналог) 
од. 2 

13. Автоматичний вимикач (1П 25А С) Shneider 

Electric (або аналог) 
од. 5 

14. Автоматичний вимикач (1П 16А С) Shneider 

Electric (або аналог) 

од. 
5 

15. Автоматичний вимикач (2П 40А 30мА - УЗО) 

Shneider Electric (або аналог) 

од. 
3 

16. Канал кабельний (35х35) Shneider Electric Ultra 

ПВХ (або аналог) 

м. п. 
20 

17. Канал кабельний (16х16) Shneider Electric Ultra 

ПВХ (або аналог) 

м. п. 
20 

18. Підрозетник од. 68 
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 РОЗДІЛ №3. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ 

3.1. Приміщення №37 (1-й поверх, вхід №1) 

1. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

2. Монтаж крану кульового 3/4" на вході/виході 

теплоносія з радіатора 
од. 2 

3. Демонтаж трубопроводів 1" гарячої води 

(металопластик) 
м. п. 2,0 

4. Демонтаж трубопроводів 3/4" холодної та гарячої 

води (сталь) 
м. п. 6,0 

5. Демонтаж трубопроводів 3/4" холодної та гарячої 

води (металопластик) 
м. п. 2,0 

6. Демонтаж трубопроводів ½" холодної та гарячої 

води (металопластик) 
м. п. 5,0 

7. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 25 мм (трубопровід 

гарячої води) 
м. п. 2,0 

8. Монтаж крану кульового муфтового 1" 

(трубопровід гарячої води) 
од. 1 

9. Монтаж муфти комбінованої РР-R 25 мм х 1" 

(трубопровід гарячої води) 
од. 2 

10. Монтаж трійника равнопрохідного PP-R PN 20 

Dn 25х25х25 мм (трубопровід гарячої води) 
од. 1 

11. Монтаж трійника PP-R PN 20 Dn 20х20х20 мм 

(трубопровід холодної води) 
од. 2 

12. Монтаж трійника PP-R PN 20 Dn 25х20х25 мм 

(трубопровід гарячої води) 
од. 1 

13. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
м. п. 14,0 

14. Монтаж крану кульового муфтового 3/4" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 4 

15. Монтаж муфти комбінованої РР-R 20 мм х 3/4" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 8 

16. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 12 

17. Монтаж штуцеру сталевого на магістральному 

трубопроводі 3/4" (трубопроводи холодної води) 
од. 1 

3.2. Приміщення №40 (1-й поверх, вхід №1) 

18. Демонтаж керамічного умивальника, змішувача, 

сифона 
од. 1 

19. Демонтаж трубопроводів ½" гарячої та холодної 

води (металопластик) 
м. п. 11,0 

20. Демонтаж каналізаційної труби Ду 50 (чавун) м. п. 1,0 

21. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
м. п. 11,0 

22. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 7 

23. Монтаж трійника равнопрохідного PP-R PN 20 

Dn 20х20х20 мм (трубопроводи холодної води) 
од. 1 

24. Монтаж водорозетки (кутник з кріпленням) PP-R 

20 мм х½" (трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 2 

25. Монтаж крану кульового муфтового ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 2 
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 26. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 50 мм м. п. 1,0 

27. Монтаж коліна ПВХ Dn 50 мм од. 1 

28. Монтаж умивальника CERSANIT President 55 

(або аналог) 
од. 1 

29. Монтаж змішувача Mixxen Феникс HB1301030C 

(або аналог) 
од. 1 

30. Монтаж сифона ANI PLAST C0115 (або аналог) од. 1 

3.3. Приміщення №41 (1-й поверх, вхід №1) 

31. Демонтаж чаші «Генуя» од. 1 

32. Демонтаж пісуару од. 1 

33. Демонтаж трубопроводів ½" холодної води 

(металопластик) 
м. п. 5,0 

34. Демонтаж каналізаційних труб Ду 50 та Ду 110 

(чавун) 
м. п. 3,0 

35. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

36. Монтаж крану кульового 3/4" на вході/виході 

теплоносія з радіатора 
од. 2 

37. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопровід холодної води) 
м. п. 3,0 

38. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 20мм 

(трубопровід холодної води) 
од. 3 

39. Монтаж трійника равнопрохідного PP-R PN 20 

Dn 20х20х20 мм (трубопровід холодної води) 
од. 1 

40. Монтаж водорозетки (кутник з кріпленням) PP-R 

20 мм х ½" (трубопроводи холодної води) 
од. 2 

41. Монтаж крану кульового муфтового ½" 

(трубопроводи холодної води) 
од. 2 

42. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 50 мм м. п. 1,0 

43. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 110 мм м. п. 2,0 

44. Монтаж трійника ПВХ Dn 110/110/90 од. 2 

45. Монтаж редукції ПВХ Dn 110/50 од. 1 

46. Монтаж муфти підключення унітазу 110 мм од. 2 

47. Монтаж унітаз-компакт CERSANIT EKO 2000 

E031 (або аналог) 
од. 2 

3.4. Приміщення №43 (1-й поверх, вхід №1) 

48. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

49. Монтаж крану кульового 3/4" на вході/виході 

теплоносія з радіатора  
од. 2 

50. Демонтаж вентиляційного коробу 400х400 м м. п. 5,0 

51. Демонтаж каналізаційних труб Ду 50 (чавун) м. п. 3,0 

52. Демонтаж трубопроводів ½" гарячої та холодної 

води (сталь) 
м. п. 8,0 

53. Демонтаж трубопроводів 3/4" гарячої та 

холодної води (сталь) 
м. п. 2,0 

54. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
м. п. 10,0 
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 55. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 15 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
м. п. 16,0 

56. Монтаж трійника PP-R PN 20 Dn 20х15х20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 6 

57. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 8 

58. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 15 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 8 

59. Монтаж муфти перехідної PP-R PN 20 Dn 

20х15мм (трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 2 

60. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 50 мм м. п. 3,0 

61. Монтаж коліна ПВХ Dn 50 мм од. 3 

62. Монтаж трійника ПВХ Dn 50/50/50 од. 2 

63. Монтаж стічних решіток на підлозі од. 3 

64. Монтаж душової системи верхньої зі змішувачем 

Imprese BILA SMEDA T-15085 (або аналог) 
од. 3 

65. Монтаж канального віконного витяжного 

вентилятора 
од. 1 

3.5. Приміщення №44 (1-й поверх, вхід №1) 

66. Демонтаж вентиляційного коробу 400х400 м м. п. 5,0 

67. Демонтаж трубопроводів ½" гарячої та холодної 

води (сталь) 
м. п. 4,0 

68. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 15 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
м. п. 4,0 

69. Встановлення вентиляційної решітки настінної од. 1 

3.6. Приміщення №45 (1-й поверх, вхід №1) 

70. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

71. Монтаж крану кульового 3/4" на вході/виході 

теплоносія з радіатора  
од. 2 

72. Демонтаж керамічного умивальника, змішувача, 

сифона 
од. 1 

73. Демонтаж каналізаційних труб Ду 50 (чавун) м. п. 1,0 

74. Демонтаж трубопроводів ½" гарячої та холодної 

води (сталь) 
м. п. 5,0 

75. Монтаж канального стінового витяжного 

вентилятора 
од. 1 

3.7. Приміщення №46 (1-й поверх, вхід №1) 

76. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

77. Монтаж крану кульового 3/4" на вході/виході 

теплоносія з радіатора  
од. 2 

78. Демонтаж керамічного умивальника, змішувача, 

сифона 
од. 1 

79. Демонтаж каналізаційних труб Ду 50 (чавун) м. п. 2,0 

80. Демонтаж трубопроводів ½" гарячої та холодної 

води (сталь) 
м. п. 6,0 

81. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 15 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
м. п. 1,0 
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 82. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 15 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 2 

83. Монтаж водорозетки (кутник з кріпленням) PP-R 

15 мм х½" (трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 2 

84. Монтаж крану кульового муфтового ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 2 

85. Монтаж умивальника CERSANIT President 55 

(або аналог) 
од. 1 

86. Монтаж змішувача Mixxen Феникс HB1301030C 

(або аналог) 
од. 1 

87. Монтаж сифона ANI PLAST C0115 (або аналог) од. 1 

3.8. Приміщення №47 (1-й поверх, вхід №1) 

88. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

89. Монтаж крану кульового 3/4" на вході/виході 

теплоносія з радіатора  
од. 2 

90. Демонтаж керамічного умивальника, змішувача, 

сифона 
од. 1 

91. Демонтаж трубопроводів ½" гарячої та холодної 

води (сталь) 
м. п. 6,0 

92. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 15 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
м. п. 6,0 

93. Монтаж трійника равнопрохідного PP-R PN 20 

Dn 15х15х15 мм (трубопровід холодної та гарячої 

води) 

од. 3 

94. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 15 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 6 

95. Монтаж водорозетки (кутник з кріпленням) PP-R 

15 мм х½" (трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 3 

96. Монтаж крану кульового муфтового ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 
од. 3 

97. Монтаж умивальника CERSANIT President 55 

(або аналог) 
од. 1 

98. Монтаж змішувача Mixxen Феникс HB1301030C 

(або аналог) 
од. 1 

99. Монтаж сифона ANI PLAST C0115 (або аналог) од. 1 

100. Монтаж канального стінового витяжного 

вентилятора 
од. 1 

3.9. Приміщення №50 (2-й поверх) 

101. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 2 

102. Монтаж крану кульового ½" на виході 

теплоносія з радіатора  
од. 2 

103. Демонтаж каналізаційної труби Ду 50 з 

сифоном (чавун) 
м. п. 1,0 

104. Демонтаж трубопроводів ½" холодної та 

гарячої води (сталь) 
м. п. 1,0 

3.10. Приміщення №51 (2-й поверх) 

105. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

106. Монтаж крану кульового ½" на виході 

теплоносія з радіатора 
од. 1 
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 107. Демонтаж вентиляційного коробу 200х150 мм м. п. 3,0 

108. Демонтаж вентиляційного коробу 200х100 мм м. п. 2,0 

3.11. Приміщення №№ 55; 56 (2-й поверх, коридор) 

109. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 2 

110. Монтаж крану кульового ½" на виході 

теплоносія з радіатора  
од. 2 

111. Демонтаж горизонтального стального 

трубопроводу холодної води Ду 50  
м. п. 1,0 

112. Монтаж відводу PP-R PN 20 Dn 63х90° од. 2 

113. Демонтаж вентиляційного коробу 200х400 мм м. п. 7,0 

114. Демонтаж вентиляційного коробу 200х200 мм м. п. 8,0 

115. Демонтаж вентиляційного коробу 200х150 мм м. п. 8,0 

116. Демонтаж вентиляційного коробу 200х100 мм м. п. 4,0 

3.12. Приміщення №№ 57, 58, 59 (2-й поверх) 

117. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 2 

118. Монтаж крану кульового ½" на виході 

теплоносія з радіатора 
од. 2 

119. Демонтаж вентиляційного коробу 200х150 м м. п. 3,0 

3.13. Приміщення №№ 61, 62, 63 (2-й поверх) 

120. Демонтаж вентиляційного коробу 200х400 м м. п. 2,0 

121. Демонтаж чаші «Генуя» од. 1 

122. Демонтаж пісуару од. 1 

123. Демонтаж керамічного умивальника, 

змішувача, сифона 

од. 1 

124. Демонтаж каналізаційної труби Ду 50 та Ду 110 

(чавун) 

м. п. 7,0 

125. Демонтаж трубопроводів ½" холодної та 

гарячої води (сталь) 

м. п. 9,0 

126. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 1 

127. Монтаж крану кульового ½" на виході 

теплоносія з радіатора 

од. 1 

128. Встановлення вентиляційної решітки в стелі од. 1 

129. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

м. п. 10,0 

130. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 20мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 6 

131. Монтаж трійника равнопрохідного PP-R PN 20 

Dn 20х20х20 мм (трубопроводи холодної та гарячої 

води) 

од. 7 

132. Монтаж водорозетки (кутник з кріпленням) PP-

R 20 мм х½" (трубопроводи холодної та гарячої 

води) 

од. 7 

133. Монтаж крану кульового муфтового ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 7 
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 134. Монтаж фільтрів косих сітчастих PP-R PN 20 

Dn 20 мм (трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 2 

135. Монтаж муфти комбінованої РР-R 20 мм х ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 2 

136. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 110 мм м. п. 4,0 

137. Монтаж трійника ПВХ Dn 110/110/110 од. 3 

138. Монтаж редукції ПВХ Dn 110/50 од. 1 

139. Монтаж муфти підключення унітазу 110 мм од. 3 

140. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 50 мм м. п. 2,0 

141. Монтаж коліна ПВХ Dn 50 мм од. 1 

142. Монтаж трійника ПВХ Dn 50/50/50 од. 2 

143. Монтаж умивальника CERSANIT President 55 

(або аналог) 

од. 2 

144. Монтаж змішувача Mixxen Феникс 

HB1301030C (або аналог) 

од. 2 

145. Монтаж сифона ANI PLAST C0115 (або аналог) од. 2 

146. Монтаж унітаз-компакт CERSANIT EKO 2000 

E031 (або аналог) 

од. 3 

3.14. Приміщення №73 (2-й поверх) 

147. Монтаж/демонтаж вентиляційних решіток од. 19 

148. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

м. п. 1,0 

149. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 20мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 2 

150. Монтаж водорозетки (кутник з кріпленням) PP-

R 20 мм х½" (трубопроводи холодної та гарячої 

води) 

од. 2 

151. Монтаж крану кульового муфтового ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 2 

152. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 50 мм м. п. 0,5 

153. Монтаж коліна ПВХ Dn 50 мм од. 1 

154. Монтаж умивальника CERSANIT President 55 

(або аналог) 

од. 1 

155. Монтаж змішувача Mixxen Феникс 

HB1301030C (або аналог) 

од. 1 

156. Монтаж сифона ANI PLAST C0115 (або аналог) од. 1 

3.15. Приміщення №195 (коридор, 6-й поверх) 

181. Демонтаж горизонтального стального 

трубопроводу холодної води Ду 50  
м. п. 45,0 

182. Монтаж горизонтального трубопроводу 

холодної води PP-R PN 20 Dn 63  
м. п. 45,0 

183. Монтаж трійника равнопрохідного PP-R PN 20 

Dn 63х63х63 мм 
од. 3 

184. Монтаж відводу PP-R PN 20 Dn 63х90° од. 6 

185. Монтаж муфти перехідної PP-R PN 20 Dn 63х2” од. 2 
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 3.16. Приміщення №199-201 (6-й поверх) 

186. Демонтаж унітаза од. 1 

187. Демонтаж керамічного умивальника (тюпьпан), 

змішувача, сифона 

од. 1 

188. Демонтаж каналізаційної труби Ду 50 та Ду 110 

(ПВХ) 

м. п. 6,0 

189. Демонтаж трубопроводів ½" холодної та 

гарячої води (пластик) 

м. п. 12,0 

190. Монтаж вентиляційної решітки од. 2 

191. Монтаж труба PP-R PN 20 Dn 20 мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

м. п. 12,0 

192. Монтаж кутника 90° PP-R PN 20 Dn 20мм 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 8 

193. Монтаж трійника равнопрохідного PP-R PN 20 

Dn 20х20х20 мм (трубопроводи холодної та гарячої 

води) 

од. 3 

194. Монтаж водорозетки (кутник з кріпленням) PP-

R 20 мм х½" (трубопроводи холодної та гарячої 

води) 

од. 3 

195. Монтаж крану кульового муфтового ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 3 

196. Монтаж фільтрів косих сітчастих PP-R PN 20 

Dn 20 мм (трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 2 

197. Монтаж муфти комбінованої РР-R 20 мм х ½" 

(трубопроводи холодної та гарячої води) 

од. 2 

198. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 110 мм м. п. 3,0 

199. Монтаж трійника ПВХ Dn 110/110/110 од. 1 

200. Монтаж редукції ПВХ Dn 110/50 од. 1 

201. Монтаж муфти підключення унітазу 110 мм од. 1 

202. Монтаж труби ПВХ раструбом Dn 50 мм м. п. 3,0 

203. Монтаж коліна ПВХ Dn 50 мм од. 2 

204. Монтаж трійника ПВХ Dn 50/50/50 од. 1 

205. Монтаж умивальника CERSANIT President 55 

(або аналог) 

од. 1 

206. Монтаж змішувача Mixxen Феникс 

HB1301030C (або аналог) 

од. 1 

207. Монтаж сифона ANI PLAST C0115 (або аналог) од. 1 

208. Монтаж унітаз-компакт CERSANIT EKO 2000 

E031 (або аналог) 

од. 1 

3.17. Приміщення №202 (6-й поверх) 

209. Демонтаж/монтаж радіатора опалення од. 3 

210. Монтаж крану кульового ½" на виході 

теплоносія з радіатора 
од. 3 

6. Вартість 

робіт 

Згідно умовам договору. 

7. Строк 

виконання робіт  

 

 


