
1 
 

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   
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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   
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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 фарбою 
ПФ-115 

м.пог/м2 21,6/1,8 колером 

   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   
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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  м2 3,2   
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розчином М-100 

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/ко
мпл 

 7 / 1   
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136 
 Встановлення труб водостічних пластмасових  
Ду 100 мм. в комплекті з колінами, муфтами, 
кронштейнами, трійниками 

м.пог/ко
мпл 

 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   
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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   



8 
 

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 м2 4   
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склоблоками 

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 

компл 1   
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з колінами, трійниками   

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 
основі клею Cerezit 

м2 11,2   

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   



11 
 

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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