
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 липня 2021 року                                                                                            № 06/16-21 

м.Бурштин 

  

Щодо умов прийняття у комунальну власність  

Бурштинської міської територіальної громади  

об’єкта соціальної інфраструктури державної форми 

власності та об’єктів соціальної інфраструктури,  

що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

 

На підставі рішення Бурштинської міської ради від 02.03.2021 № 19/9-21 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської об’єднаної 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»», 

керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Цивільним 

кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 №1482 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Погодити умови, при яких буде здійснюватися безоплатне прийняття у комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури 

державної форми власності, що знаходиться на балансі ВП «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та об’єктів соціальної інфраструктури, які перебувають у 

власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», а саме: 

- клуб з залом на 800 місць,  що розташований за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, 

буд. 47;  

- споруда, споруди спортивні під літ. «І-ІІІ», що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. 

Міцкевича, буд. 49Г; 

- павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49; 

- насосна станція, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49В; 

- басейн плавальний, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 45. 

2. Прийняття об’єктів, зазначених в пункті 1 цього рішення, у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади, буде здійснено після проведення 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ремонту об’єктів, відповідно 

до актів дефектації (згідно додатків № 1, 2, 3). 

3. Прийняття об’єкта соціальної інфраструктури: клуб з залом на 800 місць, що 

розташований за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 47 здійснюється на умовах 

залучення на договірних засадах коштів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» для компенсації перед опалювальним сезоном 2021-2022 років витрат на 

забезпечення тепловою енергією цього об’єкту, згідно діючих тарифів. 



4. Прийняття об’єкта соціальної інфраструктури: басейну плавального, що 

знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 45, здійснити при умові 

забезпечення повного функціонування басейну з приведенням у відповідність хлораторної 

системи та системи фільтрації. 

5. Порядок залучення і використання коштів, що спрямовуються на компенсацію 

витрат на забезпечення тепловою енергією клуба з залом на 800 місць передбаченого у 

пункті 2 цього Рішення, визначити в окремих  цивільно-правових договорах та додатках  до 

них. 

6. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток №1 

до рішення міської ради  
від 30.07.2021 № 06/16-21 

 

 

ПОГОДЖЕНО       ПОГОДЖЕНО 

Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС   Міський голова виконавчого 

комітету 

________________ В.А. Хом’яков    Бурштинської міської ради 

____ . __________ . 2021     ________________ В.М. Андрієшин 

        ____ . __________ . 2021 

 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

Комбінат спортивних споруд, інвентарні - № 010000058151/0000, 

№ 010000058164/0000, № 010000058150/0000 

 

 

 Приміщення тренерської  : 
      

1 Очищення стін від покриття крейдою м2 37,4   

2 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 57,4   

3 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 37,4   

4 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 37,4 колером 

5 Очищення стін від покриття фарбою ПФ - 115 м2 20,7   

6 Фарбування стін  фарбою ПФ-115 м2 20,7 колером 

7 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 2   

8 Шпаклювання відкосів шпаклівкою м2 2   

9 Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою м2 2   

10 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 20,7   

11 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 20,7   

12 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 20,7   

13 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 20,7   

14 
Фарбування поверхні деревяної підлоги  

фарбою ПФ-115 
м2 20,7 колером 

15 
Фарбування плінтуса підлоги по контуру 

фарбою ПФ-115 
м.пог/м2 17,7/1,4 колером 

  
 Приміщення федерації футболу : 

      

16 Очищення стін від покриття обоями м2 58,2   

17 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 12,6   

18  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 45,6   

19 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 58,2   

20 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 58,2 колером 

21 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 2   

22 Шпаклювання відкосів шпаклівкою м2 2   

23 Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою м2 2   

24 
 Зароблення швів між перекритями розчином на 

основі  Cerezit 
м.пог 16,8   



25 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 21,2   

26 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 21,2   

27 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 21,2   

28 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 21,2   

29 
Фарбування поверхні деревяної підлоги  

фарбою ПФ-115 
м2 21,2 колером 

30 
Фарбування плінтуса підлоги по контуру 

фарбою ПФ-115 
м.пог/м2 17,9/1,5 колером 

  
 Приміщення директорської : 

      

31 Очищення стін від покриття крейдою м2 41   

32 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 34,1   

33  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 6,9   

34 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 41   

35 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 41 колером 

36 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 2   

37 Шпаклювання відкосів шпаклівкою м2 2   

38 Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою м2 2   

39  Лакування паркетного покриття підлоги м2 21   

40 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 21   

41 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 21   

42 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 21   

43 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 21   

44 

 Демонтаж і влаштування склопакетів віконних 

з двійним склом :    -       розмір склопакету 

1940мм х 540 мм.       2 шт.                                  -       

розмір склопакету  2270мм х 1240 мм.    1 шт. 

 шт/м2    3/4,92   

  
 Приміщення конференцзалу : 

      

45 Очищення стін від покриття крейдою м2 22,5   

46 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 21,6   

47  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 50,1   

48 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 22,5   

49 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 71,7 колером 

50 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 31,5   

51 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 31,5   

52 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 31,5   

53 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 31,5   

54 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 2   

55 Шпаклювання відкосів шпаклівкою м2 2   

56 Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою м2 2   

57 
Фарбування поверхні деревяної підлоги  

фарбою ПФ-115 
м2 31,5 колером 

58 Фарбування плінтуса підлоги по контуру м.пог/м2 21,6/1,8 колером 



фарбою ПФ-115 

   Коридор навпроти федерації футболу :       

59  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 72,2   

60 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 72,2 колером 

61  Грунтування поверхні стелі грунтовкою  м2 14,4   

62 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 14,4   

63 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2050х850 мм 
шт/м2  6 /10,46   

64 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2050х850 мм. 
шт/м2  6 /10,46  ліві/праві 

65 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 5,95   

66  Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою м2 5,95   

67 
 Фарбування відкосів дверних водоемульсійною 

фарбою 
м2 5,95   

68 
Фарбування плінтуса бетонного і підлоги по 

контуру фарбою ПФ-115 
м2 5,3 колером 

   Коридор виходу на ІІ-ий поверх  :       

69 Очищення стін від покриття крейдою м2 43   

70  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 73,3   

71 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 43   

72 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 43 колером 

73 Фарбування поверхні стін  фарбою ПФ-115 м2 30,3   

74 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2050х850 мм 
шт/м2 3 /5,25   

75 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2050х850 мм. 
шт/м2 3 /5,25  ліві/праві 

76 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 3   

77  Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою м2 3   

78 
 Фарбування відкосів дверних водоемульсійною 

фарбою 
м2 3   

79 
Фарбування плінтуса бетонного і підлоги по 

контуру фарбою ПФ-115 
м.пог/м2  18,8/1,9 колером 

80 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 18,1   

81  Грунтування поверхні стелі грунтовкою  м2 18,1   

82 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 18,1   

83 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 18,1   

   Приміщення роздягальні зліва :       

84 
 Влаштування плінтуса-багета по периметру 

стелі  
м.пог 5   

85 Влаштування підлоги із  плитки для підлоги м2 3,5   

86 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою ( 

туалет) 
м2 8,8   

87 
Фарбування стін водоемульсійною фарбою 

(туалет) 
м2 8,8 колером 

88 
 Демонтаж і встановлення душової стійки з 

лійкою змішувача 
 шт  7 

не 

гнучкий 



89 
 Демонтаж і встановлення світильників стелі 

Армстронг 
шт  4   

   Приміщення роздягальні справа :       

90 Очищення стін від покриття фарбою ПФ - 115 м2 8,6   

91 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 8,6   

92 Влаштування стін із плитки облицювальної  м2 9,1   

93 
 Очищення поверхні решіток від фарби і 

пофарбування ПФ-115 
м2 0,4   

94 
 Демонтаж і встановлення душової стійки з 

лійкою змішувача 
 шт  8 

не 

гнучкий 

95 
 Демонтаж і встановлення світильників стелі 

Армстронг 
шт  4   

96  Встановлення світильників закритого типу шт 2   

   Підсобне приміщення І-го поверху  :       

97 
 Влаштування поролонової підкладки 4 мм. під 

ламінат 
м2 6,2   

98  Влаштування покриття підлоги із ламінату м2 6,2   

99 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 10   

100  Зал важкої атлетики :       

101 
 Демонтаж і влаштування покриття підлоги із 

лінолеуму 
м2 20   

102  Демонтаж настилу існуючої деревяної підлоги  м2 20   

103 
 Влаштуваня цементної стяжки із розчину марки 

М-100 товщ.80 мм. 
м2 20   

   Приміщення центру "Довіря" :       

104 
 Демонтаж деревяних віконних рам з коробкою, 

розмір 1500х900мм.висота 
шт/м2 1 /1,35   

105 
 Встановлення вікон металопластикових , розмір 

1500х900 мм.вис 
шт/м2 1 /1,35   

106 
 Демонтаж деревяних віконних рам з коробкою, 

розмір 1500х1350мм.висота шт/м2 2 /4,06   

107 
 Встановлення вікон металопластикових , розмір 

1500х1350мм.вис 
шт/м2 2 /4,06   

108 
Влаштування відкосів вікон цементним 

розчином М-100 
 м2 3,2   

109  Шпаклювання відкосів віконних шпаклівкою м2 3,2   

110 
 Фарбування відкосів віконних 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,2   

111  Демонтаж підвіконної дошки деревяної м.пог 4,3   

112 
 Влаштування підвіконної дошки пластмасової , 

ширина 300 мм. 
м.пог 4,3   

113 
 Демонтаж і встановлення умивальника в 

комплекті з ногою 
компл  1   

114  Демонтаж умивальника  шт 1   

115  Влаштування умивальника з ногою компл 1   

116  Встановлення змішувача  до умивальника шт 1   

117  Встановлення сифона для умивальника шт 1   



118 
Встановлення шлангів (голкових) підключення 

змішувачів для умивальника довж. 600 мм. шт 2 
  

119  Встановлення кріплення умивальника компл 1   

120 
 Влаштування манжета-переходу резинового з 

сифона в каналізаційну трубу ПВХ 50 мм. шт 1 
  

121 
 Встановлення вентилів ( кранів кульових)Ду 15 

мм.  шт 2 
  

122 
 Демонтаж і встановлення унітаза в комплекті з 

бачком компл 
1   

123  Встановлення кранів Ду15 мм (шарових) шт 1   

124 
 Встановлення шланга підключення унітаза, 

довж. 600 мм. шт 
1   

  Приміщення І-го поверху (суддівські) :       

125 
 Встановлення гнучкого шланга з лійкою для 

змішувача душу 
шт 1   

126 
 Влаштування внутрішніх елементів бачка 

унітаза 
компл 1   

127 
 Демонтаж і влаштування покриття підлоги із 

ламінату 
м2 8,7   

  
 Фасад павільйону :  

      

130  Очищення штукатурки стін, що відшарувалася м2 20   

131 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 20   

132 
 Штукатуреня поверхні стін розчином марки М-

100 
м2 20   

133 
 Влаштування накропки ( "шуби") поверхні стін 

розчином марки М-100 з додаванням колеру 
м2 80   

134 
 Демонтаж по вертикалі стіни пластмасової 

труби Ду 100 мм  
м.пог 7   

135 
 Встановлення ринви водостічної пластикової в 

комплекті з воронкою, муфтами.кронштейнами 
м.пог/ком

пл 
 7 / 1   

136 

 Встановлення труб водостічних пластмасових  

Ду 100 мм. в комплекті з колінами, муфтами, 

кронштейнами, трійниками 

м.пог/ком

пл 
 15 / 1   

137 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2050х900 мм 
шт/м2 1 /1,85   

138 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2050х900 мм. 
шт/м2 1 /1,85 ліві 

139 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 2,5   

  Різне :       

140 
 Провести ревізію електричної частини 

приміщень ( проводка, кабеля, світильники) компл 1   

141 
 Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) в кабінеті директора  шт/м2 1/1,4   

142 
 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 
шт 

2 
  

143 
 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм шт 4 
  



144 
 Демонтаж стикової планки даху "єндови" і 

встановлення  
м.пог 48   

145 

 Влаштування каркасу із профелів СД під 

монтаж металопрофеля для зашивки отворів 

даху  

 м2 25   

146 
 Влаштування зашивки отворів віконних даху із 

металопрофеля м2 25   

147 
 Влаштування каркасу дерев'яного для зашивки 

панелі балкону з сторони залу для боротьби   м2 31,2   

148 
 Влаштування огороджуючої панелі балкону із 

ламінату (ламінованої плити ) м2  31,2   

 
 Футбольний майданчик з штучним 

покриттям (малий) : 
      

1 
 Демонтаж сітки рабиця з пластмасовою 

обгорткою з металевих секцій огорожі  м2 120   

2 

 Влаштування сітки рабиця з пластмасовою 

обгорткою з приварюванням по периметру  до 

металевої секції огорожі із труби Ду 32 мм.із 

застосуванням дроту сталевого товщ. 5 мм. 

 м2 120   

3 

 Очищення поверхні труб секцій  і стійок, 

грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування 

фарбою ПФ-115  

 м2 102,6   

4 

 Демонтаж деревяних рейок 40х50 мм. сидіння 

лавок ( довжина 3,0 м.пог) та встановлення в 

каркас металевий із кутника 50х50х5 мм.на 

стійках із труби Ду 38 мм. 

 шт 28   

5 

 Фарбування деревяних рейок сидіння лавок і 

металевих частин каркасу фарбою ПФ-115 за 

два рази  

 м2 16,4   

6 
 Очищення поверхні підпірної зовнішньої стіни 

від покриття фарбою водоемульсійною  м2  22   

7 
 Грунтування поверхні підпірної зовнішньої 

стіни грунтовкою Cerezit 
м2 22   

8 

 Фарбування поверхні підпірної зовнішньої 

стіни водоемульсійною фарбою для зовнішніх 

робіт 

 м2 22   

  
Футбольний майданчик з штучним 

покриттям (великий)  
      

9 
 Демонтаж сітки рабиця з пластмасовою 

обгорткою з металевих секцій огорожі  
м2 210   

10 

 Влаштування сітки рабиця з пластмасовою 

обгорткою з приварюванням по периметру  до 

металевої секції огорожі із труби Ду 32 мм.із 

застосуванням дроту сталевого товщ. 5 мм. 

 м2 210   

11 

 Очищення поверхні труб секцій,  стійок 

огорожі, каркасу лавок грунтування грунтовкою 

ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115  

 м2 178,2   

12 

 Демонтаж деревяних рейок 40х50 мм. сидіння 

лавок ( довжина 6,8 м.пог) та встановлення в 

каркас металевий із кутника 50х50х5 мм.на 

стійках із труби Ду 38 мм. 

 м.пог 300   



13 
 Фарбування деревяних рейок сидіння лавок  

фарбою ПФ-115 за два рази   м2 66   

14 

 Влаштування штирів підсилення секцій огорожі 

по вертикалі із круга стального діам.12 мм. з 

приваренням до горизонтальних труб Ду32 мм. 
м.пог 90   

   Тенісний корт :       

15 

 Очищення поверхні труб стійок і кутника 

секцій огорожі , грунтування грунтовкою ГФ-

021 та фарбування фарбою ПФ-115  

 м2 144,9   

16 

 Очищення поверхні сітки рабиця  огорожі  , 

грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування 

фарбою ПФ-115  

 м2 310,8   

17 

 Демонтаж і влаштування штучного покриття 

тенісного  майданчика, розмір 36,0 м.х 17,5 м.з 

розміткою полос 

м2 63   

18 

 Очищення поверхні вертикальної  стіни із плит 

з/бетонних від покриття фарбою 

водоемульсійною  

м2  46   

19 
 Грунтування поверхні вертикальної  стіни із 

плит з/бетонних грунтовкою Cerezit 
м2 46   

20 

 Фарбування поверхні вертикальної  стіни із 

плит з/бетонних водоемульсійною фарбою для 

зовнішніх робіт 

 м2 46   

   Глядацькі трибуни :       

21 
Розбирання покриття покрівлі піднавісу трибуни 

із азбоцементних листів 8-ми хвильових 
 м2 160   

22 
Розбирання лат (решетування) з брусків 50х50 

мм. 
м2 160   

23 
 Влаштування лат покриття покрівлі  деревяних 

50х50 мм.  
м2 160   

24 
 Влаштування покрівлі із азбоцементних 8-ми 

хвильових  листів 
м2 160   

25  Демонтаж сидінь пластикових  шт 200   

26 
 Встановлення пластикових сидінь глядацької 

трибуни 
шт 236   

   Периметральна огорожа КСС :       

27 

 Очищення поверхні труб стійок  огорожі , 

грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування 

фарбою ПФ-115  

 м2 101,6   

28 

 Очищення поверхні сітки рабиця  огорожі  , 

грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування 

фарбою ПФ-115  

 м2 997,5   

29 

 Очищення поверхні  кутника секцій огорожі , 

грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування 

фарбою ПФ-115  

 м2 340,5   

   Різне :       

30 
 Провести заміну ламп освітлення прожекторів 

головного футбольного  майданчика   прожек 36   

31 
 Влаштування каркасу дерев'яного з покриттям 

дощатим баскетбольних щитів  м2 8   



32 

 Фарбування металоконструкцій і дерев'яного 

покриття баскетбольних щитів фарбою ПФ-115  

за два рази  

м2 22   

33 
 Обрамлення контуру щитів баскетбольних 

кутником 50х50х5 мм. 
м.пог 8   

34 
Заміна штучного покриття малого футбольного 

поля. 
м2 822  

35 
Фарбування металевих конструкцій глядацького 

піднавісу. 
м2 700  

 
Фасад і  покрівля насосної :       

1  Демонтаж карниза і парапета із цегли м3 2,2   

2 
Очищення зовншніх  стін від накропки і 

штукатурки 
м2 109   

3 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 109   

4 
 Вирівнювання поверхні стін  розчином марки 

М-100, товщ. до 50 мм. 
м2 45   

5  Штукатурення поверхні стін розчином М-100 м2 64   

6 
 Влаштування накропки поверхні фасаду стін 

розчином М-100 
м2 119  колером 

7  Демонтаж склоблоків вікон  м2 3,95   

8 
 Влаштування заповнень віконних отворів 

склоблоками 
м2 4   

9 
Влаштування відкосів віконних з двох сторін 

розчином марки     М-100 
м2 7,1   

10 

 Влаштування каркасу дерев'яного шатрової 

покрівлі (крокви, мауерлат, бруски 50х50 мм., 

обрешітка) 

м3 2,4   

11 
 Влаштування покрівлі із листів шиферних 8-ми 

реберних 
м2 50 

 чиста 

площа 

   Приміщення насосної внутрішнє :       

12 Очищення стін від покриття крейдою м2 40,6   

13 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 40,6   

14  Штукатурення поверхні стін розчином М-100 м2 20,9   

15 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 40,6 колером 

16 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 12,6   

17 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 12,6   

18 
 Вирівнювання поверхні стелі розчином на 

основі клею Cerezit 
м2 12,6   

19 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 12,6   

20 

 Очищення поверхні дверей вхідних  від фарби, 

грунтування   і пофарбування ПФ-115 з двох 

сторін 

м2 5,3 колером  

   Вбиральня чоловіча :       

21 Демонтаж  плитки облицювальної стін м2 27,3   

22 Очищення стін від покриття крейдою м2 15,6   

23 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 42,9   

24  Штукатурення поверхні стін розчином М-100 м2 42,9   



25 Влаштування стін із плитки облицювальної  м2 27,3   

26 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 15,6   

27 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 15,6 колером 

28 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 14,3   

29 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 14,3   

30 
 Вирівнювання поверхні стелі розчином на 

основі клею Cerezit 
м2 14,3   

31 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 14,3   

32 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 14,3   

33 
 Демонтаж покриття підлоги із плитки 

керамічної в місцях встановлених чаш Генуя м2 2,8   

34 
 Демонтаж постаментів бетонних в місці 

встановлення чаш Генуя 
м3 1,2   

35  Демонтаж чаш Генуя компл 3   

36  Демонтаж пісуарів шт 4   

37 

 Влаштування каналізаційних труб 

водовідведення пісуарів і чаш Генуя в комплекті 

з колінами, трійниками   

компл 1   

38 
 Влаштування  постаментів бетонних в місці 

встановлення чаш Генуя із бетону марки М-200 
м3 1,2   

39  Встановлення  чаш Генуя в комплекті з бачком компл 3   

40 
 Встановлення  пісуарів в комплекті із зливним 

клапаном 
компл 4   

41  Встановлення кранів шарових Ду15 мм. шт 3   

42 
 Влаштування шлангів довжиною 400 мм. 

підведення води до бачка чаші Генуя 
шт 3   

43 
Демонтаж дерев'яної дверної коробки входу в 

приміщення з полотном 2500х900 мм 
шт/м2 1/ 2,25   

44 
 Встановлення м/пластикових дверей входу в 

приміщення , розмір 2500х900 мм. 
шт/м2 1/ 2,25 ліві 

45 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,7   

46  Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою м2 1,7   

47  Фарбування відкосів дверних фарбою ПФ-115 м2 1,7   

48  Встановлення світильників закритого тирпу шт 2   

49 Встановлення вимикачів світла однополюсних шт 1   

   Вбиральня жіноча :       

50 Демонтаж  плитки облицювальної стін м2 12,5   

51 Очищення стін від покриття крейдою м2 11,3   

52 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 23,8   

53  Штукатурення поверхні стін розчином М-100 м2 23,8   

54 Влаштування стін із плитки облицювальної  м2 12,5   

55 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 11,3   

56 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 11,3 колером 

57 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 11,2   

58 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 11,2   

59  Вирівнювання поверхні стелі розчином на м2 11,2   



основі клею Cerezit 

60 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 11,2   

61 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 11,2   

62 
Демонтаж дерев'яної дверної коробки входу в 

приміщення з полотном 2800х900 мм 
шт/м2  1/ 2,52   

63 
 Встановлення м/пластикових дверей входу в 

приміщення , розмір 2800х900 мм. 
шт/м2  1/ 2,52   

64 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,85   

65  Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою м2 1,85   

66  Фарбування відкосів дверних фарбою ПФ-115 м2 1,85   

67 
 Влаштування внутрішніх комплектуючих бачка 

чаші Генуя 
компл 2   

68  Встановлення кранів шарових Ду15 мм. шт 2   

69 
 Влаштування шлангів довжиною 400 мм. 

підведення води до бачка чаші Генуя 
шт 2   

70  Встановлення світильників закритого тирпу шт 1   

71 Встановлення вимикачів світла однополюсних шт 1   
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Додаток №2 

до рішення міської ради  
від 30.07.2021 № 06/16-21 

 

 

ПОГОДЖЕНО       ПОГОДЖЕНО 

Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС   Міський голова виконавчого 

комітету 

________________ В.А. Хом’яков    Бурштинської міської ради 

____ . __________ . 2021     ________________ В.М. Андрієшин 

        ____ . __________ . 2021 

 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

ПК Прометей, інвентарний № - 10000058194/0000 

 

Ч.ч. Найменування 
Одиниця 

виміру 
Кількість Примітки 

1 2 3 4 5 

  Сцена :     

1 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні). 

шт/м2 15/37,5   

2 Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм шт 15   

3 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 15 мм шт 30   

4 Демонтаж і встановлення вентилів Ду 40 мм шт 2   

5  Влаштування різьби "довгої" сталевої Ду 40 мм шт 4   

6 Влаштування заглушки сталевої Ду15 мм на 

кран 

шт 2   

7 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду15 

мм 

шт 4   

  Глядацький зал :     

8 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/ 2,8   

9 Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на 

батареї  

шт 4   

10 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20 

мм 

шт 8   

  Гримерна :     

11 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/ 1,4   

12 Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм шт 2   

13 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду15 

мм 

шт 4   

  Зал-паркетник:      

14 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 8/ 9,6   

15 Демонтаж і встановлення вентилів Ду20 мм на 

батареї  

шт 16   

16 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20 шт 32   



мм 

  Електромонтерська :     

17 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

18 Демонтаж і встановлення вентилів Ду15 мм шт 2   

19 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 4   

  Туалети чоловіче і жіноче відділення :     

20 Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на 

батареї  

шт 8   

21 Влаштування різьби "довгі " сталевої  Ду 20 мм шт 16   

22 Влаштування крана Arco Ду 15 мм для 

підключення води до унітаза 

шт 6   

23 Встановлення крана змивного нажимного для 

пісуара 

шт 2   

  Комора :     

24 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/ 2,8   

25 Демонтаж і встановлення кранів  Ду15 мм на 

батареї  

шт 4   

26 Влаштування різьби "довгої" сталевої  Ду 15 мм шт 8   

27 Встановлення вентилів на стояки труб опалення 

Ду 32 мм. 

шт 2   

28 Встановлення вентилів на стояки труб опалення 

Ду 40 мм. 

шт 2   

29 Влаштування різьби "короткої"  сталевої  Ду 32 

мм 

шт 4   

30 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду40мм 

шт 4   

  Сходова із сторони вітражу :     

31 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/ 2,8   

32 Встановлення крана Маєвського на батареї 

опалення 

шт 2   

33 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 2   

34 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 15 мм шт 2   

  Коридор - перехід ІІ-го поверху  над фойє :     

35 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 6   

36 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 12   

37 Демонтаж регістрів опалення із труби Ду 89 мм. 

(довжиною 3,0 м.пог в дві нитки) 

шт 1   



38 Виготовлення регістрів опалення із труби 

Ду89мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки) 

шт 1   

39 Встановлення регістрів опалення із труби 

Ду89мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки) 

шт 1   

  Кімната  визвольних змагань і бухгалтерія :     

40 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/ 2,8   

41 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

42 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 4   

43 Демонтаж і встановлення кранів  Ду 15 мм на 

батареї  

шт 4   

44 Влаштування різьби "довгої" сталевої  Ду 15 мм шт 8   

  Коридор до спортзалу :     

45 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/ 2,8   

46  Демонтаж і влаштування труб системи 

опалення Ду 20 мм. 

м.пог 10   

47  Демонтаж і влаштування труб системи 

опалення Ду 15 мм. 

м.пог 3   

48  Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

49  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 4   

50  Демонтаж і встановлення кранів  Ду 20 мм на 

батареї  

шт 2   

51 Влаштування різьби "короткої " сталевої 

Ду20мм 

шт 4   

  Роздягальня ІІ-ий поверх жіноче відділення  

: 

    

52  Демонтаж і встановлення кранів  Ду 15 мм на 

батареї  

шт 4   

54  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 4   

55  Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 8   

56  Демонтаж і встановлення вентилів  Ду 15 мм   шт 4   

57 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 4   

58  Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 4   

59 Демонтаж і встановлення бачка унітаза в 

комплекті 

компл 1   

60 Демонтаж і встановлення бачка чаші Генуя в 

комплекті 

компл 1   

  Роздягальня ІІ-ий поверх чоловіче 

відділення : 

    

61  Демонтаж і встановлення вентилів  Ду 15 мм   шт 4   

62 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 4   

63 Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 4   



64 Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 4   

  Кімната тенісна :     

65 Виготовлення  регістрів опалення із труби 

Ду89мм. (довжиною 1,0 м.пог в дві нитки) 

шт 2   

66 Встановлення  регістрів опалення із труби 

Ду89мм. (довжиною 1,0 м.пог в дві нитки) 

шт 1   

67  Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на 

батареї  

шт 3   

68 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 5   

69 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 мм шт 1   

70  Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 1   

71  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

  Елеватор в підвалі :     

72  Демонтаж кранів запірних кульових марки 

КЗК-41С(ИЖ)   80 - 100 мм. 

шт 14   

73  Ревізія кранів запірних кульових марки КЗК-

41С(ИЖ)   80 - 100 мм. 

шт 14   

74  Встановлення  кранів запірних кульових марки 

КЗК-41С(ИЖ)   80 - 100 мм. 

шт 14   

75  Встановлення засувок Ду 100 мм.Ру 16-25  на 

вході магістральних труб подачі в приміщення   

шт 2   

76  Влаштування фланців Ду 100 мм сталевих шт 4   

77  Встановлення метизів :     

     - болти М 16х70 мм шт 32   

     - гайки М16 шт 32   

78 Встановлення прокладки паронітової д. 50мм. шт 4   

79  Демонтаж і встановлення лічильника теплової 

енергії 

шт 1   

  Підвальне приміщення поряд елеватора :     

80  Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 4   

81  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 8   

82  Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 7   

83  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 14   

84  Влаштування вентилів Ду 25 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 3   

85  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 25 

мм 

шт 6   

86  Влаштування вентилів Ду 32 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 1   

87  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 32 

мм 

шт 2   

  Кімната ІІІ-ий поверх (Бандури) :     

88  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 2   



89 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 2   

90 Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 2   

91 Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 2   

  Приміщення туалету і кухні :      

92 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 16   

93 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 16   

94 Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 16   

95 Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 16   

96 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на 

батарею 

шт 4   

97 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 4   

98 Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 4   

99 Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 4   

100 Влаштування крана Arco Ду 15 мм для 

підключення води до унітаза і умивальників 

шт 3   

  Приміщення бібліотеки (права сторона) :     

101 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 6/ 8,4   

102  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 12   

103 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 12   

104 Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 12   

105 Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 12   

106 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 2   

107 Влаштування різьби "довгої " сталевої  Ду20 мм шт 4   

  Фойє :     

108 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 6/ 8,4   

109 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на 

батарею 

шт 6   

110 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 6   

111 Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 6   

112 Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 6   

113 Влаштування кранів Ду 32 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 1   

114 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 32 мм шт 1   

115 Влаштування згонів сталевих Ду 32 мм. шт 1   

116 Встановлення контргайки сталевої Ду 32 мм. шт 1   

117 Встановлення муфти сталевої Ду 32 мм. шт 1   

118 Влаштування кранів Ду 25 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 1   

119 Влаштування різьби "короткої" сталевої  шт 2   



Ду25мм 

120 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 15   

121 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20 

мм 

шт 30   

122 Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

123 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 2   

124 Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 2   

125 Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 2   

126 Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 2   

127 Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 2   

128 Встановлення муфти сталевої Ду 20 мм. шт 2   

129 Демонтаж і влаштування труби стояків 

опалення Ду 40 мм. 

м.пог 12   

130 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 32 мм шт 8   

  Коридор сторона сходової поряд бібліотеки :     

131 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

132 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 4   

  Дитячий сектор - туалет :     

133 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

134 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 2   

135 Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 2   

136 Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 2   

137 Встановлення муфти сталевої Ду 20 мм. шт 2   

138 Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 1   

139 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 15 мм шт 2   

140 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 2   

141 Влаштування різьби "довгої " сталевої  Ду15 мм шт 2   

142  Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 2   

143  Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 2   

144  Демонтаж і влаштування труб системи 

опалення Ду 20 мм. 

м.пог 8,5   

145  Демонтаж і влаштування труб системи 

опалення Ду 15 мм. 

м.пог 2,5   

  Приміщення кабінету заступника керівника 

: 

    

146  Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

147 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 4   

148 Демонтаж і влаштування труб системи опалення м.пог 2,5   



Ду 20 мм. 

  Туалет :     

149  Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 3   

150 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду15 

мм 

шт 4   

151  Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 2   

152  Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 2   

153  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 

мм.шарових на підведення води до унітазів 

шт 4   

154 Демонтаж і встановлення колін сталевих 

Ду15мм. 

шт 20   

  Приміщення класу гри :     

155 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

156 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 4   

157 Влаштування вентилів Ду 25 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

158 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду25мм 

шт 4   

159  Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 4   

160 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 6   

161  Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 2   

162  Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 2   

  Роздягальня :     

163  Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 3   

164 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20мм шт 5   

165  Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 4   

166  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 4   

167  Встановлення муфти сталевої Ду 20 мм. шт 4   

168  Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 1   

169 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду15мм 

шт 2   

170  Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 1   

171  Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 1   

  Коридор до балетного залу :     

172  Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 2   

173 Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20мм шт 2   

174  Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 2   

175  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 2   

176  Встановлення муфти сталевої Ду 20 мм. шт 2   

  Приміщення боксерського клубу :     



177  Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 4   

178 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 4   

179  Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 4   

180  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 4   

181  Встановлення муфти сталевої Ду 20 мм. шт 4   

182  Демонтаж і влаштування труби стояків 

опалення Ду 32 мм. 

м.пог 2   

 Балетний зал :     

183  Демонтаж і встановлення кранів  Ду 32 мм 

(американка) на стояках системи опалення  

шт 3   

184  Демонтаж і встановлення кранів  Ду 20 мм 

(американка) на батареях  

шт 17   

  Приміщення кімнати Союзу українок :     

185  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

186  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 8   

187 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 16   

  Приміщення кімнати ( Віщук) :     

188  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

189  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 3   

190 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 5   

  Приміщення костюмерної :     

191  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

192  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 6   

193 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 12   

  Приміщення кімнати (англійської ) :     

194  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

195  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 3   

196 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 5   

  Приміщення кімнати (карамелька ) :     

197  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

198  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 3   

199 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 5   

200  Демонтаж і влаштування труби стояків м.пог 6   



опалення Ду 40 мм. 

  Приміщення кабінету  керівника :     

201  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/2,8   

202  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 8   

203 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 16   

  Приміщення комори (малий зал) :     

204  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

205  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 3   

206 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 5   

  Приміщення кімнати (сантехніка ) :     

207  Промивка елементів системи опалення ( батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

208  Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на 

батарею 

шт 3   

209 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 6   

210 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 1   

211 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду20мм 

шт 2   

212  Влаштування вентилів Ду 40 мм. на стояки труб 

системи опалення  

шт 1   

213 Влаштування різьби "короткої" сталевої  

Ду40мм 

шт 2   

  Приміщення кімнати ( № 145 ) :     

214 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

215  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 2   

216 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 4   

217  Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 11   

218 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 22   

219 Демонтаж і влаштування труби стояків 

опалення Ду 40 мм. 

м.пог 3   

220 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 40 

мм 

шт 4   

  Приміщення коридору (сторона глядацького 

залу ) : 

    

221 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

222 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 6   



223 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 12   

  Приміщення кімнат студії :     

224 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/2,8   

225  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 2   

226 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 4   

227 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 1   

228 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 2   

  Приміщення туалету :     

229  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм. шт 3   

230 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 6   

  Приміщення кімнати ( № 148 ) :     

231 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

232 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 3   

233 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 6   

  Приміщення кімнати (Заставний) :     

234 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/2,8   

235  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 4   

236 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 8   

  Приміщення кімнати костюмерної :     

237 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/2,8   

238  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 7   

239 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 13   

240  Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 2   

241 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 4   

  Приміщення столярної майстерні :     

242 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 2/2,8   

243 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 4   

244 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 8   

245 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 4   

246 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 8   



  Приміщення кімнати акумуляторної :     

247 Промивка елементів системи опалення (батареї 

ребристі чавунні) 

шт/м2 1/1,4   

248 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 2   

249 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 4   

  Приміщення кімнати щитової :     

250 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на 

батарею 

шт 1   

251 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 2   

252 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 3   

253 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 6   

  Приміщення кімнати насосної :     

254 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм. шт 3   

255 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 6   

256  Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 2   

257 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 4   

  Приміщення вентиляторної :     

258 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 4   

259 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 8   

  Приміщення оркестрової ями :       

260 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 2   

261 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 4   

262 Демонтаж і влаштування труби опалення 

Ду20мм. 

м.пог 8   

  Приміщення підвалу під сценою :     

263 Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм. шт 2   

264 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 15 

мм 

шт 4   

265 Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм. шт 1   

266 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 20 

мм 

шт 2   

267 Демонтаж і встановлення кранів Ду 40 мм. шт 2   

268 Влаштування різьби "довгої "  сталевої  Ду 40 

мм 

шт 4   

269 Демонтаж і влаштування труби  опалення Ду 20 

мм. 

м.пог 15   

  Приміщення вентиляторної :     

270 Демонтаж і встановлення засувок фланцевих Ду 

50 мм.     Ру 16  на вході магістральних труб 

подачі в приміщення   

шт 1   

271 Влаштування фланців Ду 50 мм сталевих шт 2   

272 Встановлення метизів :     



     - болти М 16х70 мм шт 16   

     - гайки М16 шт 16   

273 Встановлення прокладки паронітової діам.50мм. шт 2   

   Ввід пожежного водопровду в підвалі :     

274  Демонтаж і влаштування труби   Ду 159 мм. м.пог 4   

275  Демонтаж і встановлення засувок фланцевих 

Ду 100 мм.     Ру 16-25  на вході магістральних 

труб подачі в приміщення   

шт 1   

276  Влаштування фланців Ду 100 мм сталевих шт 2   

277  Встановлення метизів :     

     - болти М 16х70 мм шт 16   

     - гайки М16 шт 16   

278 Встановлення прокладки паронітової діам.100 

мм. 

шт 2   

  Приміщення сантехніка :     

279  Демонтаж засувок фланцевих сталевих   Ду 80 

мм.Ру 10 

шт 8   

280  Ревізія засувок фланцевих сталевих   Ду 80 

мм.Ру 10 

шт 8   

281  Встановлення  засувок фланцевих сталевих   Ду 

80 мм.Ру 10 

шт 8   

282  Влаштування фланців Ду 80 мм сталевих шт 16   

283  Встановлення метизів :     

     - болти М 16х70 мм шт 64   

     - гайки М16 шт 64   

284 Встановлення прокладки паронітової діам.100 

мм. 

шт 16   

  Трубопроводи теплопостачання :     

285  Демонтаж і влаштування труби стояків 

опалення Ду 15 мм. 

м.пог 110   

286  Демонтаж і влаштування труби стояків 

опалення Ду 20 мм. 

м.пог 90   

287  Демонтаж і влаштування труби стояків 

опалення Ду 32 мм. 

м.пог 60   

288  Очищення металевої поверхні   труб  від 

попередньої фарби та іржі щітками по металу 

м2 45   

289 Грунтування металевої поврхні  труб  

грунтовкою    ГФ-021 

м2 45   

290  Фарбування металевої поверхні   труб  фарбою 

ПФ-115  за два рази 

м2 45   

291  Провести ревізію електричної частини 

приміщень                  ( проводка, кабеля, 

світильники) 

компл 1   

  Приміщення перед глядацьким залом :   
  

1  Очищення стін від покриття фарбою м2 10   

2 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 10 

  



3  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 29,4   

4 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 10   

5 Фарбування стін  фарбою  водоемульсійною м2 29,4   

6 
 Очищення балок з/бетонних від покриття 

фарбою 
м2 4,8 

  

7 
 Грунтування поверхні балок грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 4,8 

  

8 Шпаклювання балок шпаклівкою м2 4,8   

9 Фарбування балок  фарбою  водоемульсійною м2 4,8   

  Вхід в приміщення ззовні : м2  
  

10  Очищення колон від покриття фарбою м2 15,8   

11  Грунтування поверхні колон грунтовкою  м2 15,8   

12 Шпаклювання колон шпаклівкою м2 15,8   

13 
Фарбування колон  фарбою  водоемульсійною 

для зовнішніх робіт 
м2 15,8 

  

14 
Очищення стелі  від штукатурки, що 

відшарувалася 
м2 62,5 

  

15 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 62,5 

  

16 
 Штукатурення поверхні стелі розчином марки 

М-100 
м2 62,5 

  

17 Очищення стелі  від покриття фарбою м2 62,5   

18 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 62,5   

19 Фарбування стелі  фарбою  водоемульсійною м2 125   

20 

Очищення і фарбування  обрамлення торця 

покрівлі із листової оцинкованої сталі фарбою  

ПФ-115 за два рази 

м2 16 

  

21 
 Очищення поверхні покриття тераси від сміття і 

моху  
м2 144 

  

22 
 Обезжирення поверхні тераси (влаштування 

праймеру із бітуму) 
м2 144 

  

23 
 Влаштування покриття тераси входу із 

руберойду, що наплавляється, в один шар 
м2 144 

  

  Стіна над вітражем ззовні :     

24 
Очищення стіни  від штукатурки, що 

відшарувалася 
м2 16 

  

25 
 Грунтування поверхні стіни  грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 16 

  

26 
 Штукатурення поверхні стіни розчином марки 

М-100 
м2 16 

  

27  Влаштування накропки із розчину марки М-100 м2 16 колером 

28 
 Штукатурення відкоса вітража із розчину марки 

М-100 
м2 2,4 

  

  Кімната визвольних змагань :     

29  Очищення стін від покриття фарбою м2 15,6   

30 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 15,6 

  

31 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 15,6   

32  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 44,6   



33 Фарбування стін  фарбою  водоемульсійною м2 44,6 колером 

34 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 16,4   

35 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 16,4 

  

36 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 16,4   

37 Фарбування стелі  фарбою  водоемульсійною м2 16,4   

38 
 Фарбування елементів опалення і 

магістральних труб фарбою ПФ-115  
м2 1,5 

  

  Спортзал :     

39 
 Очищення стін від покриття фарбою, що 

відшарувалася 
м2 45,8 

  

40 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 45,8 

  

41 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 45,8   

42 Фарбування стін  фарбою  водоемульсійною м2 45,8 колером 

43 
Очищення стелі  від покриття фарбою, що 

відшарувалася 
м2 45,6 

  

44 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 45,6 

  

45 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 45,6   

46 Фарбування стелі  фарбою  водоемульсійною м2 45,6 з коеф.1,6 

47 
 Демонтаж розбитого скла товщ.5 мм. вікон 

вітражу  і встановлення скла  
м2 24 

  

48 
 Демонтаж покриття підлоги з лінолеуму в 

коридорі до спортзалу  м2 26,3 
  

49 
 Вирівнювання поверхні підлоги  розчином на 

основі клею Сerezit 
м2 26,3 

  

50 
 Влаштування покриття підлоги коридору до 

спортзалу із лінолеуму м2 26,3 
  

51 
 Влаштування плінтусу пластмасового з 

комплектуючими (з'єднання, закінчення, кути ) 
м.пог 24,5 

  

  Вітраж з сторони бібліотеки :     

52 
 Демонтаж розбитого скла товщ.5 мм.   і 

встановлення скла  
м2 12,3 

  

 Сходова з ІІ-го на ІІІ-й поверх (з вітражем):    

1 Очищення стін від покриття крейдою м2 48,8  

2 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 48,8  

3 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 48,8  

4 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 48,8 колером 

5 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 6,95  

6 Шпаклювання відкосів вікон шпаклівкою м2 6,95  

7 
Фарбування відкосів вікон водоемульсійною 

фарбою 
м2 6,95  

8 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 22,6  

9 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 22,6  

10 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 22,6  



11 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 22,6  

12 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 20  

13  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 20  

14 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 20  

15 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 20  

16 
Очищення поверхні колони від покриття 

крейдою 
м2 11,65  

17  Грунтування поверхні колони грунтовкою  м2 11,65  

18 Шпаклювання поверхні колони шпаклівкою м2 11,65  

19 
Фарбування поверхні колони водоемульсійною 

фарбою 
м2 11,65 колером 

  
 Коридор виходу з сходової вітражу на ІІІ-й 

поверх: 
   

20 Очищення стін від покриття крейдою м2 45  

21 
Ґрунтування поверхні стін ґрунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 45  

22 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 45  

23 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 45  

24 
Демонтаж дверної коробки дерев’яної  входу в 

приміщення з полотном 1900х900 мм 
шт/м2 1/ 1,7  

25 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

1900х900 мм. 
шт/м2 1/ 1,7 праві 

26 Штукатурення відкосів дверних  розчином М-100 м2 0,94  

27 Шпаклювання відкосів дверей шпаклівкою м2 0,94  

28 
Фарбування відкосів дверей водоемульсійною 

фарбою 
м2 0,94  

29 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 17,65  

30  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 17,65  

31 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 17,65  

32 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 17,65  

33 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 40  

34 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 40  

35 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 40  

36 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 40  

37 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 26,6  

38 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 26,6  

39  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 26,6  

40  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 11,8  

41 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 11,8  

   Приміщення коридору з виходом на балкон :    

42 Очищення стін від покриття крейдою м2 221,7  

43 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 221,7  



44 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 221,7  

45 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 221,7 колером 

46 Штукатурення поверхні стін  розчином М-100 м2 46,4  

47 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 2/ 7,06  

48 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 2/ 7,06  

49 
Штукатурення відкосів дверних  розчином М-

100 
м2 3,7  

50 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 16  

51 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 19,7  

52 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 19,7  

53 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 154,2 з коеф.1,6 

54  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 154,2  

55 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 154,2  

56 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 154,2  

57 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 96,4  

58 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 96,4  

59  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 96,4  

60  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 69,3  

61 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 69,3  

62 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
м2 10,2  

   Приміщення кімнати № 1  :    

63 Очищення стін від покриття крейдою м2 74,3  

64 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 74,3  

65 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 74,3  

66 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 74,3 колером 

67 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53  

68 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53  

69 
Штукатурення відкосів дверних  розчином М-

100 
м2 1,9  

70 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 4,7  

71 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 4,7  

72 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 52,5 з коеф.1,6 

73  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 52,5  

74 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 52,5  

75 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 52,5  



76 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 32,8  

77 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 32,8  

78  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 32,8  

79  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 21,4  

80 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 21,4  

81 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази м2 1,5  

   Приміщення кімнати № 2  :    

82 Очищення стін від покриття крейдою м2 75,4  

83  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 75,4  

84 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 75,4  

85 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 75,4 колером 

86 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53  

87 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53  

88 Штукатурення відкосів дверних  розчином М-100 м2 1,9  

89 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 4,7  

90 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 4,7  

91 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 53,8 з коеф.1,6 

92  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 53,8  

93 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 53,8  

94 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 53,8  

95 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 33,6  

96 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 33,6  

97  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 33,6  

98  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 21,7  

99 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 21,7  

100 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази м2 1,5  

   Приміщення кімнати № 3  :    

101 Очищення стін від покриття крейдою м2 126,4  

102  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 126,4  

103 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 126,4  

104 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 126,4 колером 

105 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53  

106 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53  



107 
Штукатурення відкосів дверних  розчином М-

100 
м2 1,9  

108 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 7,5  

109 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 7,5  

110 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 107,6 з коеф.1,6 

111  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 107,6  

112 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 107,6  

113 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 107,6  

114 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 67,3  

115 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 67,3  

116  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 67,3  

117  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 33,5  

118 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 33,5  

119 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази м2 3,5  

   Приміщення кімнати № 4  :    

120 Очищення стін від покриття крейдою м2 75,4  

121  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 75,4  

122 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 75,4  

123 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 75,4 колером 

124 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53  

125 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53  

126 
Штукатурення відкосів дверних  розчином М-

100 
м2 1,9  

127 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 4,7  

128 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 4,7  

129 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 53,8 з коеф.1,6 

130  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 53,8  

131 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 53,8  

132 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 53,8  

133 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 33,65  

134 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 33,65  

135  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 33,65  

136  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м2 21,7  

137 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 21,7  



138 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази м2 1,5  

   Приміщення кімнати № 5 (коридор-вхід)  :    

139 Очищення стін від покриття крейдою м2 48,9  

140  Очищення стін від покриття фарбою ПФ-115 м2 27,5  

141  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 76,4  

142 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 48,9  

143 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 48,9 колером 

144  Фарбування стін фарбою ПФ-115  м2 27,5 колером 

145 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2300х1000 мм 
шт/м2 2/4,6  

146 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2300х1000 мм. 
шт/м2 2/4,6  

147 
Штукатурення відкосів дверних  розчином М-

100 
м2 2,5  

148 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 23,2 з коеф.1,6 

149  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 23,2  

150 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 23,2  

151 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 23,2  

152 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 14,5  

153 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 14,5  

154  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 14,5  

155  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м2 14,6  

156 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 14,6  

157 Приміщення кімнати № 5 (заст. директора):    

158 Очищення стін від покриття крейдою м2 73,9  

159  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 73,9  

160 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 73,9  

161 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 73,9 колером 

162 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53  

163 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53  

164 
Штукатурення відкосів дверних  розчином М-

100 
м2 1,9  

165 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 4,7  

166 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 4,7  

167 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 54,3 з коеф.1,6 

168  Ґрунтування поверхні стелі ґрунтовкою м2 54,3  

169 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 54,3  

170 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 54,3  

171 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 33,9  



172 
Вирівнювання поверхні підлоги розчином із 

суміші Cerezit 
м2 33,9  

173  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 33,9  

174  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м2 20,8  

175 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 20,8  

176 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
м2 2,5  

  Приміщення туалету:       

1 Очищення стін від покриття крейдою м2 13   

2 
 Ґрунтування поверхні стін ґрунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 20,7   

3  Демонтаж облицювальної плитки стін м2 7,7   

4 
Вирівнювання поверхні стін розчином із суміші 

Cerezit 
м2 20,7   

5 Влаштування плитки облицювання стін м2 20,7   

6 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 1900х1700 мм 
шт/м2 1/1,33   

7 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

1900х700 мм. 
шт/м2 1/1,33 праві 

8 
Штукатурення відкосів дверних і віконних 

розчином М-100 
м2 1,8   

9 
 Влаштування вирівнюючої стяжки  підлоги із 

суміші Cerezit 
м2 1,6   

10 
 Влаштуванні покриття підлоги із плитки 

керамічної 
м2 1,6   

11 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 1,6   

12  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 1,6   

13 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 1,6   

14 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 1,6   

15  Демонтаж умивальника  шт 1   

16  Влаштування умивальника з ногою компл 1   

17  Встановлення змішувача  до умивальника шт 1   

18  Встановлення сифона для умивальника шт 1   

19 
Встановлення шлангів (голкових) підключення 

змішувачів для умивальника довж. 600 мм. шт 2 
  

20  Встановлення кріплення умивальника компл 1   

21 
 Влаштування манжета-переходу резинового з 

сифона в каналізаційну трубу ПВХ 50 мм. шт 1 
  

22 
 Встановлення вентилів ( кранів кульових)Ду 15 

мм.  шт 2 
  

23 
 Демонтаж і встановлення унітаза в комплекті з 

бачком компл 
1   

24  Встановлення кранів Ду15 мм (шарових) шт 1   

25 
 Встановлення шланга підключення унітаза, 

довж. 600 мм. шт 
1   

   Приміщення кімнати № 2 (костюмерна):       

26 Очищення стін від покриття крейдою м2 61,2   



27 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 61,2   

28 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 61,2   

29 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 61,2 колером 

30 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1000 мм 
шт/м2 1/2,35   

31 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1000 мм. 
шт/м2 1/2,35 ліві  

32 Штукатурення відкосів дверних  розчином М-100 м2 1,7   

33 Очищення відкосів віконних від покриття крейдою м2 2,1   

34 Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою м2 3,8   

35 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,8   

36 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 18,5   

37  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 18,5   

38 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 18,5   

39 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 18,5   

40 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 18,5   

41  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 18,5   

42  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 17,8   

43 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 17,8   

44 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
 м2 1,8   

    Приміщення кімнати № 3 (костюмерна)  :       

45 Очищення стін від покриття крейдою м2 60,8   

46 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 60,8   

47 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 60,8   

48 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 60,8 колером 

49 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2400х1000 мм 
шт/м2 1/ 2,4   

50 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2400х1000 мм. 
шт/м2 1/ 2,4 ліві  

51 
Штукатурення відкосів дверних  розчином М-

100 
м2 1,2   

52 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 2,05   

53 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 3,25   

54 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,25   

55 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 17,2   

56  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 17,2   

57 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 17,2   

58 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 17,2   

59 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 17,2   



60  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 17,2   

61  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 17,4   

62 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 17,4   

63 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази  м2 1,5   

   Приміщення кімнати № 4  :       

64 Очищення стін від покриття крейдою м2 60,7   

65  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 60,7   

66 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 60,7   

67 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 60,7 колером 

68 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1000 мм 
шт/м2 1/2,35   

69 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1000 мм. 
шт/м2 1/2,35 ліві  

70 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,2   

71 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 3,25   

72 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,25   

73 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 6,3   

74  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 6,3   

75 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 6,3   

76 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 6,3   

77 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 18,8   

78  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 18,8   

79 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 18,8   

80 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 18,8   

81 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 18,8   

82  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 18,8   

83  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 17,9   

84 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 17,9   

85 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази  м2 1,5   

   Приміщення кімнати № 5  :       

86 Очищення стін від покриття крейдою м2 60,7   

87  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 60,7   

88 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 60,7   

89 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 60,7 колером 

90 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1000 мм 
шт/м2 1/2,35   

91 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1000 мм. 
шт/м2 1/2,35 ліві  



92 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,2   

93 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 3,25   

94 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,25   

95 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 6,3   

96  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 6,3   

97 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 6,3   

98 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 6,3   

99 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 18,8   

100  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 18,8   

101 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 18,8   

102 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 18,8   

103 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 18,8   

104  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 18,8   

105  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 17,9   

106 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 17,9   

107 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази  м2 1,5   

   Приміщення кімнати № 6  :       

108 Очищення стін від покриття крейдою м2 60,7   

109  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 60,7   

110 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 60,7   

111 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 60,7 колером 

112 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1000 мм 
шт/м2 1/2,35   

113 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1000 мм. 
шт/м2 1/2,35 ліві  

114 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,2   

115 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 3,25   

116 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,25   

117 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 6,3   

118  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 6,3   

119 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 6,3   

120 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 6,3   

121 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 18,8   

122  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 18,8   

123 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 18,8   

124 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 18,8   

125  Демонтаж покриття  поверхні підлоги із м2 18,8   



лінолеуму 

126  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 18,8   

127  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 17,9   

128 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 17,9   

129 

 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 

 

 м2 1,5   

  
Коридор до приміщень з сторони другої 

сходової  : 
      

130 Очищення стін від покриття крейдою м2 104,9   

131 
Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 104,9   

132 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 104,9   

133 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 104,9 колером 

134 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53   

135 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53   

136 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 2,2   

137 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 4   

138 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 4   

139 
 Демонтаж короба вентиляції дерев'яного з 

обшивкою г/картонними  листами 
м2 10   

140 
 Влаштування  короба вентиляції із профелів 

СД, УД  з обшивкою г/картонними  листами 
м2 10   

141 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 22,8   

142  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 22,8   

143 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 22,8   

144 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 22,8   

145 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 22,8   

146 
Вирівнювання поверхні стін розчином із суміші 

Cerezit 
м2 22,8   

147  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 22,8   

148  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 25,1   

149 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 25,1   

150 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази  м2 1,5   

  Приміщення хорового залу  :      

1 Очищення стін від покриття крейдою м2 131,6   

2 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 131,6   

3 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 131,6   



4 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 131,6  колером 

5 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2030х1450 мм 
шт/м2 1/3,34   

6 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2030х1450 мм. 
шт/м2 1/3,34   

7 
Штукатурення відкосів дверних і віконних 

розчином М-100 
м2 9,72   

8 Шпаклювання відкосів шпаклівкою м2 9,72   

9 Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою м2 9,72   

10 
Очищення поверхні колони від покриття 

крейдою 
м2 6,95   

11  Грунтування поверхні колони грунтовкою  м2 6,95   

12 Шпаклювання колони шпаклівкою м2 6,95   

13 
Фарбування поверхні колони водоемульсійною 

фарбою 
м2 6,95 колером 

14 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 22,6   

15  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 22,6   

16 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 22,6   

17 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 22,6   

18 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 157,8 з коеф.1,6 

19  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 157,8   

20 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 157,8   

21 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 157,8   

22 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 98,6   

23  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 98,6   

24  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 27,7   

25 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 27,7   

26 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
 м2 3,5   

   Приміщення другої кімнати хорового залу :      

27 Очищення стін від покриття крейдою м2 68,3   

28 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 68,3   

29 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 68,3   

30 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 68,3 колером 

31 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2030х1450 мм 
шт/м2 1/3,34   

32 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2030х1450 мм. 
шт/м2 1/3,34   

33 
Штукатурення відкосів дверних і віконних 

розчином М-100 
м2 2,75   

34 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 7,3   

35 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 10,1   

36 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 10,1   



37 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 52,2 з коеф.1,6 

38  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 52,2   

39 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 52,2   

40 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 52,2   

41 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 31,4   

42  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 31,4   

43  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 20,9   

44 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 20,9   

45 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
 м2 2,4   

  Вентиляційне приміщення :      

46 Очищення стін від покриття крейдою м2 60,8   

47 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 60,8   

48 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 60,8   

49 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 60,8 колером 

50 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 1850х850 мм 
шт/м2 1/ 1,57   

51 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

1850х850 мм. 
шт/м2 1/ 1,57   

52 
Штукатурення відкосів дверних і віконних 

розчином М-100 
м2 2,04   

53 
Очищення відкосів віконних від покриття 

крейдою 
м2 3,79   

54 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 3,79   

55 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,79   

56 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 35,8 з коеф.1,6 

57  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 35,8   

58 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 35,8   

59 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 35,8   

60 
Фарбування покриття підлоги дерев'яної 

фарбою ПФ-115  
м2 22,4   

61 
 Фарбування плінтуса деревяного по периметру 

підлоги фарбою ПФ-115 
м.пог 15,3   

62 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази  м2 6   

  
Приміщення кімнати №1 з духовими 

інструментами : 
     

63 Очищення стін від покриття крейдою м2 62,7   

64  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 62,7   

65 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 62,7   

66 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 62,7 колером 

67 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2030х1450 мм 
шт/м2 1/3,34   



68 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2030х1450 мм. 
шт/м2 1/3,34   

69  Штукатурення відкосів дверних розчином М-100 м2 3,34   

70 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 5,4   

71 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 5,4   

72 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 9,84   

73  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 9,84   

74 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 9,84   

75 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 9,84   

76 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 32,8   

77  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 32,8   

78 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 32,8   

79 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 32,8   

80  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 35,4   

81  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 21,6   

82 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 21,6   

83 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази  м2 1,5   

  
Гардеробна кімнати з духовими 

інструментами: 
     

86 Очищення стін від покриття крейдою м2 36,9   

87  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 36,9   

88 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 36,9   

89 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 36,9 колером 

90 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 1900х790 мм 
шт/м2 1/1,33   

91 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

1900х700 мм. 
шт/м2 1/1,33 праві 

92 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 0,9   

93 Шпаклювання відкосів  дверей шпаклівкою м2 0,9   

94 
Фарбування відкосів дверей  водоемульсійною 

фарбою 
м2 0,9   

95 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 8,45 з коеф.1,6 

96  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 8,45   

97 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 8,45   

98 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 8,45   

99 
Фарбування покриття підлоги дерев'яної 

фарбою ПФ-115  
м2 5,3 колером 

100 
 Фарбування плінтуса деревяного по периметру 

підлоги фарбою ПФ-115 
м.пог 8,5   

  Приміщення кімнати №2  :      

101 Очищення стін від покриття крейдою м2 59   

102  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 59   



103 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 59   

104 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 59 колером 

105 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2200х1250 мм 
шт/м2 1/ 2,75   

106 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2200х1250 мм. 
шт/м2 1/ 2,75   

107 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,7   

108 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 3,8   

109 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,8   

110 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 17,5   

111  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 17,5   

112 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 17,5   

113 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 17,5   

114 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 17,5   

115  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 17,5   

116  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 16,8   

117 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими                  ( кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 16,8   

118 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази  м2 1,5   

  Приміщення кімнати №3  :      

119 Очищення стін від покриття крейдою м2 57,3   

120  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 57,3   

121 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 57,3   

122 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 57,3 колером 

123 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53   

124 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53   

125 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,86   

126 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 3,96   

127 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 3,96   

128 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 18,5   

129  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 18,5   

130 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 18,5   

131 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 18,5   

132 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 18,5   

133  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 18,5   

134  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 15,9   



135 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 15,9   

136 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
 м2 1,5   

   Друга кімната приміщення №3 :      

137 Очищення стін від покриття крейдою м2 60,5   

138  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 60,5   

139 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 60,5   

140 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 60,5 колером 

141 Шпаклювання відкосів вікон  шпаклівкою м2 2,1   

142 
Фарбування відкосів вікон водоемульсійною 

фарбою 
м2 2,1   

143 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 17,2   

144  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 17,2   

145 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 17,2   

146 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 17,2   

147 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 17,2   

148  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 17,2   

149  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 17   

150 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 17   

151 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
 м2 1,5   

  Приміщення кімнати №4  :      

152 Очищення стін від покриття крейдою м2 98   

153  Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 98   

154 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 98   

155 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 98 колером 

156 
Демонтаж дверної коробки деревяної  входу в 

приміщення з полотном 2350х1500 мм 
шт/м2 1/ 3,53   

157 
 Встановлення дверей металопласт , розмір 

2350х1500 мм. 
шт/м2 1/ 3,53   

158 
 Штукатурення відкосів дверних розчином М-

100 
м2 1,86   

159 
Шпаклювання відкосів вікон і дверей 

шпаклівкою 
м2 6,1   

160 
Фарбування відкосів дверей і вікон 

водоемульсійною фарбою 
м2 6,1   

161 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 47,7   

162  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 47,7   

163 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 47,7   

164 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 47,7   

165 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 20,8   

166  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 20,8   



167 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 20,8   

168 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 20,8   

169 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 53,6   

170  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 53,6   

171  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 28,2   

172 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 28,2   

173 
 Очищення поверхні елементів опалення, 

фарбування фарбою ПФ-115 за два рази 
 м2 3,2   

  Коридор до приміщень з сторони вітражу  :      

174 Очищення стін від покриття крейдою м2 224,1   

175 Грунтування поверхні стін грунтовкою  м2 224,1   

176 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 224,1   

177 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 224,1 колером 

178 
Очищення відкосів дверей  від покриття 

крейдою 
м2 6,3   

179 
Грунтування поверхні  відкосів дверей 

грунтовкою 
м2 6,3   

180 Шпаклювання відкосів  дверей шпаклівкою м2 6,3   

181 
Фарбування відкосів дверей  водоемульсійною 

фарбою 
м2 6,3 колером 

182 

Очищення металевої поверхні дверей виходу до 

декорацій і фарбування фарбою ПФ-115 за два 

рази з двох сторін 

 м2 10,4 колером 

183 Очищення стелі  від покриття крейдою м2 49,5   

184  Грунтування поверхні стелі грунтовкою м2 49,5   

185 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 49,5   

186 Фарбування стелі  водоемульсійною фарбою м2 49,5   

187 Очищення поверхні балки від покриття крейдою м2 31,2   

188  Грунтування поверхні балки грунтовкою  м2 31,2   

189 Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою м2 31,2   

190 
Фарбування поверхні балки водоемульсійною 

фарбою 
м2 31,2   

191 
 Демонтаж покриття  поверхні підлоги із 

лінолеуму 
м2 57,3   

192 
 Влаштування вирівнюючої стяжки  підлоги із 

суміші Cerezit 
м2 57,3   

193  Влаштування покриття підлоги із лінолеуму м2 57,3   

194  Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного м.пог 50,2   

195 

 Встановлення плінтуса пластмасового з 

комплектуючими (кутики, з'єднання, 

закінчення)  

м.пог 50,2   

196 Ремонт службового виходу зі сцени. м2 20  

197 
Демонтаж віконних блоків дерев'яних  ІІІ -го 

поверху    
шт/м2 8/ 33,5  

198 Монтаж віконних блоків дерев'яних  ІІІ -го шт/м2 8/ 33,5  



поверху 

 

 
 Покрівля  : 

      

1  Влаштування крокв'яної системи покрівлі  м3 22,2   

2 
 Влаштування обрешітки з контррейками  

покрівлі  
м3 9,5   

3 

 Влаштування вітрозахисту покрівлі по 

периметру зовнішніх стін будівлі із листа 

стального товщиною 0,5 мм в кольорі 

м2 55   

4 

Оброблення поверхні дерев'яних частин 

крокв'яної системи і обрешітки з всіх сторін 

сертифікованою поверхнево-просочувальною 

речовиною ДСА-1 для вогнебіозахисної 

обробки 

м2 2000   

5  Демонтаж існуючої покрівлі із руберойду м2 1200   

6 

 Влаштування ізолюючої прокладки із двох 

шарів руберойду між покриттям покрівлі і 

крокв'яною системою 

м2 325   

7 

 Влаштування  кріплення крокв'яної системи до 

існуючих з/бетонних плит перекрить покрівлі із 

застосуванням металевих елементів (кутики 

кріплення, болти клиновидні М16, анкери М16, 

шпильки М12 та інші…) 

 кг 1780   

8 
 Сверління отворів в плитах перекриття 

існуючої покрівлі на глибину 250- 500 мм. 
шт 2200   

9 

 Влаштування  профнастилу з кріпленням до 

обрешітки покрівлі покрівельними саморізами 

4,8х35 мм.з гумовою прокладкою 

м2 1458,7 
 корисна 

площа 

10 

 Влаштування  для захисту від вітру під 

фронтальний звис ущільнювача універсального 

з самоклеючою стороною 

м.пог 400   

11 

 Влаштування покрівельної гідроізоляційної 

плівки по периметру площини 

профнастилунастилу 

м2 1750   

12 
 Влаштування елементів покрівлі із листа 

оцинкованого товщиною до 0,7 мм 
м2 173,5 в колері  

  
 Водостічна система   : 

      

13 

 Влаштування водостічного жолоба системи 

Galeko діам.150 мм.з комплектуючими 

елементами :                                                             

м.пог 120   

                                 - кріплення жолоба  шт 250   

                                 - водоприймальна воронка  шт 11   

                                 - заглушка ліва  шт 5   

                                 - заглушка права  шт 5   

                                 - кут внутрішній  шт 1   

14 
Влаштування водостічної труби системи Galeko 

діам.100 мм.з комплектуючими елементами : 
м.пог 122   

                                 - кріплення водостічної труби  шт 65   

                                 - коліно 67 градусів шт 22   



                                 - муфта з'єднання труби шт 50   
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Додаток №3 

до рішення міської ради  
від 30.07.2021 № 06/16-21 

 

 

ПОГОДЖЕНО       ПОГОДЖЕНО 

Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС   Міський голова виконавчого 

комітету 

________________ В.А. Хом’яков    Бурштинської міської ради 

____ . __________ . 2021     ________________ В.М. Андрієшин 

        ____ . __________ . 2021 

 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

Плавальний басейн, інвентарний № - № 010000057746/0000 

 

 
Приміщення тренерської №1 : 

   
1  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 32,2 

 
2 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 32,2 колером 

3 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 4,55 

 

4 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 4,55 

 

5 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 16,1 

 

6 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 16,1 з коеф.1,6 

7 

Очищення і фарбування елементів опалення 

(батареї ребристі і магістральні труби) фарбою 

ПФ - 115 за два рази 

м2 1,8 
 

 
 Приміщення тренерської №2 : 

   
8  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 32,2 

 
9 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 32,2 колером 

10 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 4,55 

 

11 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 4,55 

 

12 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 16,1 

 

13 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 16,1 з коеф.1,6 

14 

Очищення і фарбування елементів опалення 

(батареї ребристі і магістральні труби) фарбою 

ПФ - 115 за два рази 

м2 1,8 
 

 
 Приміщення тренерської №3 : 

   
15  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 50,3 

 
16 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 50,3 колером 

17 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 5,1 

 

18 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 5,1 

 

19 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 35,7 

 

20 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 35,7 з коеф.1,6 



21 

Очищення і фарбування елементів опалення 

(батареї ребристі і магістральні труби) фарбою 

ПФ - 115 за два рази 

м2 3,1 
 

 
 Фітнес-зал (зал сухого плавання) : 

   

22 
 Демонтаж покриття підлоги із  дошки-бруса 

50х50 мм. 
м2 21 

 

23 
 Влаштування покриття підлоги із  дошки-

бруса 50х50 мм. 
м2 21 

 

24 
Фарбування поверхні підлоги із дошки  

фарбою ПФ- 115 за два рази 
м2 21 колером 

25 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 70 

 

26  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 141,9 
 

27 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 70 
 

28 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 141,9 колером 

29 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 20,4 

 

30 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 20,4 

 

31 
Очищення стелі  від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 25 

 

32 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 149,7 

 

33 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 25 
 

34 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 149,7 з коеф.1,6 

 
 Чоловіча роздягальня : 

   
35 Очищення стін від штукатурки м2 3,5 

 
36  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 64 

 
37 Штукатурення стін розчином марки М-100 м2 3,5 

 
38 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 3,5 

 
39 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 64 колером 

40 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 14,1 

 

41 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 14,1 

 

42 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 54,6 з коеф.1,6 

43 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 54,6 
 

44 

Очищення і фарбування елементів опалення 

(батареї ребристі і магістральні труби) фарбою 

ПФ - 115 за два рази 

м2 2,4 
 

 
 Душова в чоловічому  відділенні : 

   

45 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 21,4 

 

46 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 21,4 

 

47 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 21,4 
 

48 Фарбування поверхні стін  фарбою ПФ-115 м2 21,4 
 

49 
Очищення стелі  від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 38,8 

 



50 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 38,8 

 

51 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 38,8 
 

52 Фарбування поверхні стелі  фарбою ПФ-115 м2 38,8 з коеф.1,6 

53 Демонтаж  плитки облицювальної стін м2 1,2 
 

54 Влаштування стін із плитки облицювальної  м2 1,2 
 

55 
 Демонтаж і встановлення змішувачів для 

душу з лійкою і трубчатим стержнем компл 12 
 

56 
Очищення і фарбування магістральні труби Ду 

57 мм.фарбою   ПФ - 115 за два рази 
м2 2,6 колером 

57 
 Коридор до туалетів в чоловічому  

відділенні :    

58  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 4,7 
 

59 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 4,7 
 

60 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 1,9 

 

61 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 1,9 
 

 
 Туалети в чоловічому  відділенні : 

   
62  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 8,8 

 
63 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 8,8 

 

64 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 3,3 

 

65 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 3,3 
 

 

 Коридор-вихід до чаші -басейну в 

чоловічому  відділенні :    

66  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 6,4 
 

67 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 6,4 
 

68 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 2,8 

 

69 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 2,8 
 

 
 Жіноча роздягальня : 

   
70  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 61,8 

 
71 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 61,8 

 

72 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 9,35 

 

73 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 9,35 

 

74 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 54,8 

 

75 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 54,8 з коеф.1,6 

76 

Очищення і фарбування елементів опалення 

(батареї ребристі і магістральні труби) фарбою 

ПФ - 115 за два рази 

м2 4 
 

 
Коридор до душової в жіночому  відділенні: 

   

77 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 7,3 

 

78 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 7,3 

 



79 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 7,3 
 

80 Фарбування поверхні стін  фарбою ПФ-115 м2 7,3 
 

81 
Очищення стелі  від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 8,3 

 

82 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 8,3 

 

83 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 8,3 
 

84 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 8,3 з коеф.1,6 

85  Демонтаж умивальника  шт 1 
 

86  Влаштування умивальника з ногою компл 1 
 

87  Встановлення змішувача  до умивальника шт 1 
 

88  Встановлення сифона для умивальника шт 1 
 

89 
Встановлення шлангів (голкових) підключення 

змішувачів для умивальника довж. 600 мм. 
шт 2 

 

90  Встановлення кріплення умивальника компл 1 
 

 
Коридор до туалетів в жіночому  відділенні: 

   
91  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 4,7 

 
92 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 4,7 

 

93 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 1,9 

 

94 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 1,9 
 

 
 Туалети в жіночому  відділенні: 

   
95  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 8,8 

 
96 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 8,8 

 

97 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 3,3 

 

98 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 3,3 
 

 
 Душова в жіночому  відділенні: 

   

99 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 21,4 

 

100 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 21,4 

 

101 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 21,4 
 

102 Фарбування поверхні стін  фарбою ПФ-115 м2 21,4 
 

103 
Очищення стелі  від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 38,8 

 

104 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 38,8 

 

105 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 38,8 
 

106 Фарбування поверхні стелі  фарбою ПФ-115 м2 38,8 з коеф.1,6 

107 
 Демонтаж і встановлення змішувачів для 

душу з лійкою і трубчатим стержнем 
компл 12 

 

 
 Зал чаші-басейну: 

   

108 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 92,5 

 

109 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 257,5 

 

110 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 92,5 
 



111 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 257,5 
 

112 
Очищення колон від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 48 

 

113 
 Грунтування поверхні колон грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 96,5 

 

114 Шпаклювання колон шпаклівкою м2 48 
 

115 Фарбування колон водоемульсійною фарбою м2 96,5 
 

116 
Очищення балок з/бет.  від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 11,2 

 

117 
 Грунтування поверхні балок грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 11,2 

 

118 Шпаклювання балок з/бетонних шпаклівкою м2 11,2 
 

119 
Фарбування балок з/бетонних фарбою ПФ-115 

за два рази 
м2 11,2 

 

120 
 Грунтування поверхні стелі знизу балкона 

грунтовкою Cerezit 
м2 44,3 

 

121 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 44,3 
 

122 
 Очищення дерев'яної поверхні сходів від 

покриття лаком 
м2 7,5 

 

123 
 Влаштування покриття лаком дерев'яної 

поверхні сходів за        два рази 
м2 7,5 

 

 
 Сходова права: 

   

124 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 45 

 

125 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 126,8 

 

126 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 45 
 

127 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 126,8 
 

128 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 12,6 

 

129 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 12,6 

 

130 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 24,9 

 

131 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 24,9 
 

132 
 Обезжирення поверхні сходових площадок 

розчинником  
м2 21 

 

133 
 Фабування поверхні сходових площадок 

фарбою ПФ-115 
м2 21 колером 

134 
 Грунтування поверхні знизу сходових 

площадок  грунтовкою Cerezit 
м2 15,2 

 

135 
Фарбування поверхні сходових площадок 

знизу   водоемульсійною фарбою 
м2 15,2 

 

136 
 Обезжирення поверхні сходових маршів  

розчинником  
м2 26,2 

 

137 
 Фабування поверхні сходових маршів  

фарбою ПФ-115 
м2 26,2 колером 

138 
 Грунтування поверхні знизу сходових маршів  

грунтовкою Cerezit 
м2 31 

 

139 
Фарбування поверхні сходових маршів знизу і 

збоку    водоемульсійною фарбою 
м2 31 

 



140 

Очищення і фарбування елементів опалення 

(батареї ребристі і магістральні труби) фарбою 

ПФ - 115 за два рази 

м2 3 
 

 
 Сходова ліва: 

   

141 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 45 

 

142 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 126,8 

 

143 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 45 
 

144 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 126,8 
 

145 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 12,6 

 

146 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 12,6 

 

147 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 24,9 

 

148 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 24,9 
 

149 
 Обезжирення поверхні сходових площадок 

розчинником  
м2 21 

 

150 
 Фабування поверхні сходових площадок 

фарбою ПФ-115 
м2 21 колером 

151 
 Грунтування поверхні знизу сходових 

площадок  грунтовкою Cerezit 
м2 15,2 

 

152 
Фарбування поверхні сходових площадок 

знизу   водоемульсійною фарбою 
м2 15,2 

 

153 
 Обезжирення поверхні сходових маршів  

розчинником  
м2 26,2 

 

154 
 Фабування поверхні сходових маршів  

фарбою ПФ-115 
м2 26,2 колером 

155 
 Грунтування поверхні знизу сходових маршів  

грунтовкою Cerezit 
м2 31 

 

156 
Фарбування поверхні сходових маршів знизу і 

збоку    водоемульсійною фарбою 
м2 31 

 

157 

Очищення і фарбування елементів опалення 

(батареї ребристі і магістральні труби) фарбою 

ПФ - 115 за два рази 

м2 3 
 

 
 Гардеробна: 

   

158 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 46,6 

 

159 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 46,6 

 

160 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 46,6 
 

161 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 46,6 
 

162 
Очищення балок з/бет.  від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 5,3 

 

163 
 Грунтування поверхні балок грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 5,3 

 

164 Шпаклювання балок з/бетонних шпаклівкою м2 5,3 
 

165 
Фарбування балок з/бетонних фарбою 

водоемульсійною 
м2 5,3 

 

166 Очищення колон від покриття м2 9 
 



водоемульсійною фарбою 

167 
 Грунтування поверхні колон грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 9 

 

168 Шпаклювання колон шпаклівкою м2 9 
 

169 Фарбування колон водоемульсійною фарбою м2 9 
 

170 
Очищення стелі  від покриття 

водоемульсійною фарбою 
м2 42,3 

 

171 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 42,3 

 

172 Шпаклювання стелі шпаклівкою м2 42,3 
 

173 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 42,3 з коеф.1,6 

174  Демонтаж покриття підлоги із  лінолеуму м2 26,5 
 

175 
 Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із 

суміші Cerezit 
м2 26,5 

 

176  Влаштування покриття підлоги із  лінолеуму м2 26,5 б / в 

177 

 Влаштування плінтусу пластмасового по 

контуру приміщення з комплектуючими (кути, 

з'єднання, закінчення ) 

м/пог 20,3 
 

178 
 Фабування поверхні стін по контуру знизу  

фарбою ПФ-115 
м2 5,2 колером 

 
 Прохідна кімната в підвал: 

   

179 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 15,5 

 

180 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 15,5 

 

181 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 8 
 

182 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 15,5 
 

 
 Коридор до туалету: 

   

183 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 10,5 

 

184 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 10,5 

 

185 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 10,5 
 

186 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 10,5 
 

187 
 Влаштування каркасу стелі із алюмінієвих 

профелів СД, УД   
м2 2 

 

188 
 Влаштування стелі із пластмасової вагонки 

ПВХ 
м2 2 

 

 
Приміщення туалету:  

   

189 
Очищення стін від покриття водоемульсійною 

фарбою 
м2 6,5 

 

190 
 Грунтування поверхні стін грунтовкою 

глибокого проникнення 
м2 6,5 

 

191 Шпаклювання стін шпаклівкою м2 6,5 
 

192 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 6,5 
 

193 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 2 

 

194 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 2 
 



 
 Фойє: 

   
195  Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit м2 92,4 

 
196 Фарбування стін водоемульсійною фарбою м2 92,4 

 

197 
 Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей 

грунтовкою Cerezit 
м2 32,8 

 

198 
Фарбування відкосів вікон і дверей 

водоемульсійною фарбою 
м2 32,8 

 

199 
 Грунтування поверхні балок грунтовкою  

Cerezit 
м2 22,9 

 

200 
Фарбування балок з/бетонних фарбою 

водоемульсійною 
м2 22,9 

 

201 
 Грунтування поверхні стелі грунтовкою 

Cerezit 
м2 146,2 

 

202 Фарбування стелі   водоемульсійною фарбою м2 146,2 з коеф.1,6 

203 
 Фабування поверхні стін по контуру знизу  

фарбою ПФ-115 
м2 9,2 

 

 
 Зовнішні роботи: 

   

204 
 Влаштування обшивки підсофіту вагонкою 

ПВХ 
м2 6 біла 

205 
Встановлення елементів системи водовідливу :                                                         

  

коричневий 

колір 

 
            - жолоб  м.пог 12 

 

 
            - кронштейни жолоба шт 15 

 

 
            - заглушка жолоба права  шт 1 

 

 
            - з'єднання жолоба шт 4 

 

 
            - лійка- воронка водоприймальна шт 2 

 

 
            - труба Galeko ПВХ м.пог 4 

 

 
            - коліно труби 67 градусів шт 3 

 

 
            - муфта-з'єднувач  труби  шт 3 

 

 
            - кронштейн труби шт 5 

 
206  Влаштування вітрової планки даху м.пог 12 

 
207  Влаштування вагонки ПВХ піднавісу входу м2 16,8 

 
208  Очищення стіни фундаменту від штукатурки  м2 10 

 

209 
 Штукатурення стіни фундаменту розчином 

марки М-100 
м2 10 

 

210 
 Фарбування стіни фундаменту 

водоемульсійною фарбою для зовнішніх робіт 
м2 20,4 

 

211 

Очищення і фарбування стійок піднавісу і 

перильного огородження   фарбою ПФ - 115 за 

два рази 

м2 18 
 

 
 Приміщення душової ІІ-ий поверх жіноче 

відділення:       

1 
 Демонтаж покриття підлоги із плитки 

керамічної  
м2 20,9   

2 

 Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці 

підлоги для демонтажу існуючої труби 

каналізації діам.50 мм. 

м.пог 15 

  



3 
 Демонтаж труби каналізаційної пластмасової 

з комплектуючими елементами в підлозі  м.пог 15 
  

4 

 Встановлення труби каналізаційної Ду 110 

мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими 

елементами (коліна,трійники, з'єднання) 
м.пог 15 

  

5 

 Встановлення трапів водоприймальних 

пластмасових 100х100 мм.в підлозі 

приміщення 

шт 5 

  

6 
 Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із 

суміші Cerezit 
м2 20,9 

  

7 Влаштування підлоги із  плитки для підлоги м2 20,9   

8 
 Влаштування заливки штраби під трубу 

каналізації з розчину марки М-100 
м3 0,3 

  

9 

 Влаштування гідроізоляції підлоги з 

заведенням на стіну по периметру 

приміщення  на висоту до 200 мм. 

м2 29,3 

  

10 

 Демонтаж стінової облицювальної плитки по 

периметру приміщення ( в місцях заведення 

гідроізоляції на стіну) 

м2 8,4 

  

11 

 Влаштування  стінової облицювальної 

плитки по периметру приміщення ( в місцях 

заведення гідроізоляції на стіну) 

м2 8,4 

  

12 
 Влаштування по периметру стін плінтусу 

підлоги із плитки керамічної для підлоги 
м.пог/м2  28/ 4,2   

 
 Коридор до душової :       

13 
 Демонтаж покриття підлоги із плитки 

керамічної  
м2 5,1 

  

14 

 Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці 

підлоги для демонтажу існуючої труби 

каналізації діам.50 мм. 

м.пог 2,5 

  

15 
 Демонтаж труби каналізаційної пластмасової 

з комплектуючими елементами в підлозі  
м.пог 2,5 

  

16 

 Встановлення труби каналізаційної Ду 110 

мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими 

елементами (коліна,трійники, з'єднання) 
м.пог 

2,5   

17 
 Влаштування заливки штраби під трубу 

каналізації з розчину марки М-100 
м3 0,1 

  

18 
 Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із 

суміші Cerezit 
м2 5,1 

  

19 Влаштування підлоги із  плитки для підлоги м2 5,1   

20 

 Влаштування гідроізоляції підлоги з 

заведенням на стіну по периметру 

приміщення  на висоту до 200 мм. 

м2 6,2 

  

 
 Приміщення душової ІІ-ий поверх 

чоловіче відділення: 
    

  

21 
 Демонтаж покриття підлоги із плитки 

керамічної  
м2 20,9 

  

22 

 Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці 

підлоги для демонтажу існуючої труби 

каналізації діам.50 мм. 

м.пог 15 

  

23  Демонтаж труби каналізаційної пластмасової м.пог 15   



з комплектуючими елементами в підлозі  

24 

 Встановлення труби каналізаційної Ду 110 

мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими 

елементами (коліна,трійники, з'єднання) 
м.пог 15 

  

25 

 Встановлення трапів водоприймальних 

пластмасових 100х100 мм.в підлозі 

приміщення 

шт 5 

  

26 
 Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із 

суміші Cerezit 
м2 20,9 

  

27 Влаштування підлоги із  плитки для підлоги м2 20,9   

28 
 Влаштування заливки штраби під трубу 

каналізації з розчину марки М-100 
м3 0,3 

  

29 

 Влаштування гідроізоляції підлоги з 

заведенням на стіну по периметру 

приміщення  на висоту до 200 мм. 

м2 29,3 

  

30 

 Демонтаж стінової облицювальної плитки по 

периметру приміщення ( в місцях заведення 

гідроізоляції на стіну) 

м2 8,4 

  

31 

 Влаштування  стінової облицювальної 

плитки по периметру приміщення ( в місцях 

заведення гідроізоляції на стіну) 

м2 8,4 

  

32 
 Влаштування по периметру стін плінтусу 

підлоги із плитки керамічної для підлоги 
м.пог/м2  28/ 4,2 

  

33 
 Влаштування решіток вентиляції 150х200 

мм.пластмасових 
шт 2 

  

 
 Коридор до душової :       

34 
 Демонтаж покриття підлоги із плитки 

керамічної  
м2 5,1 

  

35 

 Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці 

підлоги для демонтажу існуючої труби 

каналізації діам.50 мм. 

м.пог 2,5 

  

36 
 Демонтаж труби каналізаційної пластмасової 

з комплектуючими елементами в підлозі  
м.пог 2,5 

  

37 

 Встановлення труби каналізаційної Ду 110 

мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими 

елементами (коліна,трійники, з'єднання) 
м.пог 

2,5   

38 
 Влаштування заливки штраби під трубу 

каналізації з розчину марки М-100 
м3 0,1 

  

39 
 Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із 

суміші Cerezit 
м2 5,1 

  

40 Влаштування підлоги із  плитки для підлоги м2 5,1   

41 

 Влаштування гідроізоляції підлоги з 

заведенням на стіну по периметру 

приміщення  на висоту до 200 мм. 

м2 6,2 

  

 
 Система опалення і водопостачання:       

 
 Фойє :       

42 
 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки 

труб системи опалення   шт 11 
  

43 
 Влаштування різьби "короткої"  сталевої  Ду 

20 мм шт 
21 

  

44  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 шт 1   



мм 

45  Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм. шт 4   

46  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 4   

47  Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм. шт 2   

48 
 Влаштування різьби "короткої "  сталевої  Ду 

15 мм шт 
2 

  

49  Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм. шт 2   

 
Коридор до туалету : 

   

50 

 Влаштування шлангів підключення води до 

змішувача умивальника, довжиною 300 

мм.(п/м) 

шт 2 

  

 
 Туалет :       

51 
 Влаштування внутрішніх елементів бачка 

унітаза-компакт 
компл 2 

  

 
 Гардеробна :       

52 
 Демонтаж і встановлення магістральних 

сталевих труб Ду 57 мм. 
 м.пог 8 

  

53 
 Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду 

57 мм., кут 90 гр 
шт 4 

  

 
 Туалет медпункту :       

54 
 Влаштування внутрішніх елементів бачка 

унітаза-компакт 
компл 1 

  

 
 Сходова (зліва від фойє) :       

55 
 Демонтаж і встановлення пробки чавунної 

батареї 
шт 1 

  

56  Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 15 мм шт 1   

57  Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм. шт 1   

 
 Душова жіноча :       

58  Демонтаж умивальника в комплекті  шт 1   

59 
 Встановлення умивальника з ногою в 

комплекті з змішувачем 
компл  1 

  

 
 Зал для фітнесу :       

60 
 Демонтаж і встановлення пробки чавунної 

батареї 
шт 1 

  

61 
 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 

мм шт 
1 

  

62  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

 
 Сходова (справа від фойє) :       

63 
 Демонтаж і встановлення магістральних 

сталевих труб пожежогасіння  Ду 57 мм. 
 м.пог 8 

  

64 
 Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду 

57 мм., кут 90 гр 
шт 2 

  

65 
 Демонтаж і встановлення магістральних 

сталевих труб Ду 20 мм. 
 м.пог 8 

  

66 
 Демонтаж,ревізія і влаштування чавунних 

ребер батареї опалення  
 шт 6 

  

67 
 Демонтаж і встановлення пробки чавунної 

батареї 
шт 1 

  

68 
 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 

мм шт 
1 

  



69  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

70 
 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки 

труб системи опалення   шт 1 
  

71 
 Влаштування різьби "короткої"  сталевої  Ду 

20 мм шт 
2 

  

 
 Туалет в чоловічому відділенні душової:       

72 
 Влаштування внутрішніх елементів бачка 

унітаза-компакт 
компл 1 

  

73 
 Демонтаж і встановлення магістральних 

сталевих труб Ду 15 мм. 
 м.пог 2 

  

74 
 Влаштування різьби "короткої "  сталевої  Ду 

15 мм шт 
1 

  

75 
 Влаштування шлангів підключення води до 

унітаза , довжиною 600 мм.(м/м) 
шт 1 

  

 
 Чаша басейну :       

76 
 Демонтаж,ревізія і влаштування чавунних 

ребер батареї опалення  
 шт 56 

  

77 
 Влаштування різьби "короткої "  сталевої  Ду 

15 мм шт 
10 

  

 
 Тренерська ІІІ- ий поверх ( з сторони 

парку ) : 
    

  

78 
 Демонтаж і встановлення пробки чавунної 

батареї 
шт 1 

  

79  Влаштування згону   сталевого  Ду 20 мм шт 1   

80  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

 
 Вентиляційна :       

81 

 Демонтаж і встановлення магістральних 

сталевих труб Ду 57 мм.(з фойє до 

калориферів) 

 м.пог 21 

  

82 
 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на 

повітряник калорифера  шт 1 
  

83 
 Влаштування різьби "короткої"  сталевої  Ду 

20 мм шт 
1 

  

 
 Тренерська ІІІ- ий поверх ( від дороги ) :       

84 
 Влаштування різьби "короткої"  сталевої  Ду 

20 мм шт 
1 

  

85  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

 
 Тренерська №2  ІІІ- ий поверх ( з сторони 

парку ) : 
    

  

86 
 Демонтаж і встановлення пробки чавунної 

батареї 
шт 1 

  

87 
 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 

мм шт 
1 

  

88  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

 
 Приміщення кабінету І-го поверху :       

89 
 Демонтаж і встановлення пробки чавунної 

батареї 
шт 1 

  

90 
 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 

мм шт 
2 

  

91  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

92  Влаштування згону   сталевого  Ду 20 мм шт 1   



93 
 Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки 

труб системи опалення  
 шт 1 

  

 
 Сауна :       

94 
 Демонтаж і встановлення пробки чавунної 

батареї 
шт 1 

  

95 
 Влаштування різьби "довгої"  сталевої  Ду 20 

мм шт 
1 

  

96  Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм. шт 1   

97 
 Влаштування змішувача для душу в 

комплекті 
компл 1 

  

 
 Підвальне приміщення :       

98 

 Демонтаж, ревізія і встановлення засувок Ду 

50 - 100 мм.Ру 10-25  на елеваторі та  

трубопроводах  

 шт 16 

  

99  Влаштування фланців Ду 50-100 мм сталевих шт 32   

100  Встановлення метизів :       

 
    - болти М 16х70 мм шт 256   

 
    - гайки М16 шт 256   

101 
 Встановлення прокладки паронітової діам.50 

мм. шт 
32 

  

 
Різне : 

   
102 

Здійснити ревізію бойлерів і системи підігріву  

води та іншого технологічного обладнання 
компл 1   

103 
Провести ревізію електричної частини 

приміщень (проводка, кабеля, світильники) компл 1   

104 Провести ревізію системи вентиляції. компл 1   
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Ірина Бандура      _______________ 

Ольга Петровська      _______________ 

Руслана Шевчук      _______________ 

Ростислав Бардашевський     _______________  

Ігор Карвацький      _______________ 

Андрій Савчак      _______________ 

Тетяна Сенчина      _______________ 

Володимир Рик      _______________ 



Петро Ковальчук      _______________ 

Ольга Король      _______________ 

Володимир Магаль      _______________ 

Андрій Івськів      _______________  

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                         Роман Іванюк 

 


