
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-06-13-003529-b 
 

1. Найменування замовника: Комунальне підприємство "Молодіжне 
творче об'єднання" Дніпровської міської 
ради  

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 30268758 

3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. 
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 

4. Контактна особа замовника, 
уповноважена здійснювати зв’язок з 
учасниками: 

Олена Хавило, +380567884702, 
elenampdmr24@gmail.com 

41. Вид предмета закупівлі: Роботи 

5. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

6. Коди 
відповідних 
класифікаторів 
предмета 
закупівлі (за 
наявності) 

7. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

8. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Реконструкція 
спортивної споруди 
зі штучним льодом, 
яка розташована за 
адресою: м. Дніпро, 
вул. Набережна 
Заводська, 53. 
Коригування. 

ДК 021:2015: 
45453000-7 — 
Капітальний 
ремонт і 
реставрація 

1 роботи  49068, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м.Дніпро, 
вул. Набережна 
Заводська,53  

до 31 грудня 
2021  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Виконання робіт   Пiсляоплата  7  Робочі  100  
 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або 
очікувана вартість предмета закупівлі: 

55 716 166,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 278 580,83 UAH 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при 
проведенні електронного аукціону для визначення 
показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 червня 2019 20:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо 0,00 UAH 



замовник вимагає його надати): 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник 
вимагає його надати): 

відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після 
завершення електронного 
аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 01 липня 2019 14:43  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову 
угоду: 

відсутня 

 



 
 

 
 

ДОДАТОК № 8 
до тендерної документації 

 
         

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація 

(Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом, яка розташована за адресою: 
 м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування.) 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість 

1 2 3 4 

 
1 

Покрівля 
Демонтаж покрiвельного покриття з профiльованого 

листа при висотi будiвлi до 25 м // 2 шари 
м2 2247,4 

2 Розбирання утеплювання покриттiв м2 1123,7 

3 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i 
брускiв пiд покрiвлю з профільованих листiв м2 449,48 

4 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 
при висотi будiвлi до 25 м м2 1123,7 

5 Профнастил НС 57-1040-0,8 м2 1348,44 
6 Шурупи самонарізні шт 6742,2 
7 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар м2 1123,7 
8 Гідробар'єр ТехноНІКОЛЬ м2 1348,44 
9 Утеплення покриттiв плитами насухо м2 1123,7 
10 Утеплювач ROCKWOOL SUPERROCK, товщ. 150мм м2 1348,44 
11 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар м2 1123,7 
12 Гідробар'єр ТехноНІКОЛЬ м2 1348,44 

13 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 
при висотi будiвлi до 25 м // другий шар м2 1123,7 

14 Профнастил НС 57-1040-0,8 м2 1348,44 
15 Шурупи самонарізні шт 6742,2 

16 Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, 
пiдвiконних вiдливiв м 124 

17 Планка конькова м 32 
18 Ущільнювач для планки м 64 
19 Прокладки ущiльнювальнi 30 мм м 32 
20 Карнизна планка м 32 
21 Снігозатримувач м 60 
22 Установлення аераторів шт 28 
23 Аератори WPI для профлиста шт 28 

24 

Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного 
матерiалу УНИТЕРМ-38320 на горизонтальнi i вертикальнi 

поверхнi металевих конструкцiй 
 

м2 54 

  

 
Облаштування Льодової арени 

 
Комбінований хокейний борт (60х30 м, радіус 

закруглення 8,5 м)  
 

    

1 Комплект рами комбінованої: конструкція зі сталевих 
профілів квадратного, або прямокутного перерізу 

40х40х3. Висота секції хокейного  борту   1150    мм від  
уровня бетону 

шт 1 

2 Хвіртка гравців шириною не більш 760 мм (комплектація 
згідно комерційної пропозиції) 

шт 4 

3 Хвіртка штрафників шириною не більш 760 мм 
(комплектація згідно комерційної пропозиції) 

шт 2 

4 Ворота технологічні шириною 3200 мм. +/- 30 мм. 
(комплектація згідно комерційної пропозиції) 

шт 1 

5 Облицювання - білий високомолекулярний 
світлостабілізований полiетилен високого тиску HDPE 

м2 230 



 
 

товщ. не менш 10 мм. 
6 Облицювання зовнішньої сторони хокейного борту - 

білий гладкий високомолекулярний світлостабілізований 
полiетилен високого тиску HDPE товщ. не менш 5 мм.  

м2 230 

7 Поручень синій високомолекулярний 
світлостабілізований полiетилен високого тиску HDPE 

товщ. не менш 10 мм.  

м 200 

8 Бортик відбійний - жовтий високомолекулярний 
світлостабілізований полiетилен високого тиску HDPE 
висотою не менш 193 мм. та  товщ. не   менш 10 мм 

м 202 

9 Підкладка під відбійний бортик - високомолекулярний 
світлостабілізований полiетилен високого тиску товщ. 

не менш 5 мм. та висотою   не   менш 180 мм. 

м 200 

10 Смуги розмітки з червоного (шириною 300 мм. та 50 мм.) 
та синього (шириною 300 мм) поліетилену (комплект) 

шт 1 

11 Комплект кріплення для з'єднання секцій між собою та 
для кріплення до основи 

шт 1 

12 Закладні деталі під секції хокейного борту, тарлепи та 
хокейні ворота (комплект) 

шт 1 

13 Комплект ЗіП (в т.ч. відбійна дошка, поручень хокейного 
борту по 2 шт) 

шт 1 

  
 

Захисна огорожа  
 

    

14 Огородження на обидві торцеві зони за хокейними 
воротами та на радіусах хокейного борту - 

сертифікований монолітний  полікарбонат   MONOGAL 
товщ. не менш 15 мм. та висотою 2400 мм. 

м 76 

15 Огородження на обидві довгі сторони - монолітний  
полікарбонат товщ. не менш 15 мм та висотою не менш 

1800 мм 

м 108 

16 Захисні амортизуючі травмобезопасні мати висотою не 
менш 1600 мм над рівнем поручня з спіненого 

поліетилену, покриття зовні - ПВХ 

шт 2 

17 Комплект запасного скла (по 1 шт. кожного типорозміру) шт 1 
18 Комплект горячеоцинкованих сталевих стійок 

габаритами не більш 46 мм перерізом 
шт 1 

  
 

Відсіки для запасних гравців 12х1,5 м  
 

    

19 Комплект: задні панелі: рама металева 
горячеоцинкована з профілю не менш 40х40 мм, 

облицювання - білий високомолекулярний           
світлостабілізований полiетилен високого тиску HDPE 
товщ. не менш 5 мм; облицювання зовнішньої сторони 
відсіків на сталевій    рамі -    білий високомолекулярний 

полiетилен товщ. не менш 5 мм; додаткове скління 
боксу суддів та штрафників по зовнішньому    борту - 

товщ. 8    мм 

шт 2 

20 Хвіртка бокова шириною не більш 760 мм - рама 
металева горячеоцинкована з профілю не менш 40х40 
мм, обшита в двох боків  білим   високомолекулярним 
світлостабілізованим полiетиленом високого тиску 

HDPE товщ. не менш 5 мм  

шт 4 

21 Комплект: піднесена підлога: рама металева 
горячеоцинкована, крита вологостійкою фанерою товщ. 

не менш 18 мм 

шт 2 

22 Комплект: гумове покриття під ковзани товщ. не менш 
10 мм 

шт 2 

23 Лави зі спинками з лакированої вологостійкої фанери 
товщ. не менш 21 мм, довж. не менш 3000 мм 

шт 6 

24 Полиці для бутилок з підстаканниками, що вмонтовані в 
задню стінку лав, матеріал ПВХ 

шт 6 

25 Посилення хокейного борту у відсіках граків - білий 
високомолекулярний світлостабілізований полiетилен 

високого тиску HDPE товщ.   не   менш 10 мм 

шт 2 

       



 
 

 
Відсіки для штрафників та суддів 13,5х1,5 м  

 
26 Комплект: задні панелі: рама металева 

горячеоцинкована з профілю не менш 40х40 мм, 
облицювання з двох сторін - білий      

високомолекулярний     світлостабілізований полiетилен 
високого тиску HDPE товщ. не менш 5 мм; 

швидкознімне облицювання  зовнішньої    сторони 
відсіків  на алюмінієвій   рамі - білий 

високомолекулярний полiетилен товщ. не менш 5 мм 

шт 1 

27 Хвіртка бокова шириною не більш 760 мм - рама 
металева горячеоцинкована з профілю не менш 40х40 
мм, обшита в двох боків  білим   високомолекулярним 
світлостабілізованим полiетиленом високого тиску 

HDPE товщ. не менш 5 мм  

шт 2 

28 Комплект: Половинчасті перегородки: рама металева 
горячеоцинкована з профілю не менш 40х40  мм, 

обшита в двох боків   білим        високомолекулярним 
світлостабілізованим полiетиленом високого тиску 

HDPE товщ. не менш 5 мм; швидкознімне облицювання  
зовнішньої   сторони відсіків  на алюмінієвій   рамі - 

білий високомолекулярний полiетилен товщ. не менш 5 
мм  

шт 2 

29 Комплект: піднесена підлога: рама металева 
горячеоцинкована, крита вологостійкою фанерою товщ. 

не менш 18 мм  

шт 1 

30 Суддівський стіл: рама горячеоцинкована, тільниця з 
вологостійкої фанери товщ. не менш 16 мм та довж. не 

менш 3000 мм 

шт 1 

31 Комплект: гумове покриття під ковзани товщ. не менш 
10 мм 

шт 1 

32 Лави зі спинками з лакированої вологостійкої фанери 
товщ. не менш 21 мм, довж. не менш 3000 мм 

шт 2 

33 Полиці для бутилок з підстаканниками, що вмонтовані в 
задню стінку лав, матеріал ПВХ 

шт 2 

   
Додаткове обладнання 

 

    

34 Захисна броскова сітка 3х40 м, квадратні чарунки, 
білого або чорного кольору (в комплекті) 

шт 1 

35 Напрямна для підвісу сітки на торцях та радіусах: 
алюмінієва труба з профілю не менш 25х25х2 мм та 

алюмінієвимі вставками не менш  20х20х2 мм 

шт 2 

36 Професійні хокейні ворота: рами пофарбовані 
електростатичною фарбою червоного кольору методом 

порошкового фарбування     (комплектація згідно 
комерційної пропозиції)  

шт 2 

37 Система захисту реклами - на підставі монолітного  
полікарбонату MONOGAL товщ. не менш 4 мм 

м 166 

38 Комплект: світлодіонне підсвітлення: програмоване 
контроллером та кероване пультом ДК багатокольорова 
RGB підсвітлення, інтегроване    в  поручень та відбійну 

смугу борту (загальна потужність 5,5 кВт) 

шт 1 

39 Сушарка двустороння на рельсах 1800 (60 пар ковзанів) 
1800х700х2100 

шт 2 

40 Стійка двустороння 1000 (42 пари ковзанів) 
1000х700х2100 

шт 2 

41 Стійка одностороння на рельсах 1100 (21 пара ковзанів) 
1000х350х2050 

шт 3 

42 Комплект: музичне обладнання шт 1 
 
 
 
 
 
1 

 
 

Оздоблення приміщень 
 
 

Розбирання гумового покриття 

 
 
 
 
 
м2 

 
 
 
 
 

987,41 



 
 

2 Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону м3 0,05 
3 Розбирання чистих щитових дощатих перегородок м2 68,52 
4 Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорiзiв м2 54,39 
5 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 

перхлорвiнiлової фарби 
м2 242,1 

6 Розбирання пiдвiсних стель з плиток м2 145,25 
7 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм м2 987,4 
8 Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок 

до товщ. 50 мм 
м2 987,4 

9 Фiбра металева кг 3702,75 
10 Армування стяжки дротяною сіткою м2 987,4 
11 Сiтка дротяна кручена iз шестикутними чарунками N 50 

оцинкована 
м2 1086,14 

12 Фiксатор пластмасовий шт 4443,3 
13 Шлiфування бетонних або металоцементних покриттiв м2 856 
14 Улаштування гумових покриттів м2 856 
15 Грунтовка для вбираючих бетонних i цементно-пiщаних 

основ Thomsit R 777 
кг 90,0512 

16 Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту 
Thomsit RS 88 

кг 125,0616 

17 Клей поліуретановий 2-хкомпонентний R 105 // 
Німетчина 

кг 856 

18 Гумово-каучукове покриття товщ. 10 мм // Франція м2 873,12 
19 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 145,25 
20 Т-профілі металеві основні напрямні, довжиною 3,7 м м 137,9875 
21 Т-профілі металеві основні поперечні, довжиною 1,2 м м 275,975 
22 Т-профілі металеві основні поперечні, довжиною 0,6 м м 137,9875 
23 Пружинний підвіс шт 116,2 
24 Стрижень-гачок шт 116,2 
25 Стрижень з вушком шт 116,2 
26 Кутик металевий пристінний м 156,87 
27 Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм шт 431,3925 
28 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 145,25 
29 Плити підвісної стелі "Армстронг" BIOGUARD PLAIN 

600х600х15 мм 
м2 152,5125 

30 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 152,3 
31 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 

вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 
мм 

м2 89,8 

32 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 242,1 
33 Шпатлiвка полiмерцементна армована Ceresit CT 29 кг 435,78 
34 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування фарбою для вологих 

приміщень SADOLIN VATRUM // або аналог 

м2 242,1 

35 Грунтовка глибокого проникнення л 34,91082 
36 Фарба латексна для вологих приміщень SADOLIN 

VATRUM  
л 75,051 

 
 
 
1 

 
Сходові марші 

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

 
 
 
 
м2 

 
 
 
 

106,6 
2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, 

перхлорвiнiлової фарби 
м2 159,74 

3 Розбирання пiдвiсних стель з плиток м2 40,6 
4 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 40,6 
5 Т-профілі металеві основні напрямні, довжиною 3,7 м м 38,57 
6 Т-профілі металеві основні поперечні, довжиною 1,2 м м 77,14 
7 Т-профілі металеві основні поперечні, довжиною 0,6 м м 38,57 
8 Пружинний підвіс шт 32,48 
9 Стрижень-гачок шт 32,48 
10 Стрижень з вушком шт 32,48 
11 Кутик металевий пристінний м 43,848 
12 Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм шт 120,582 
13 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" м2 40,6 



 
 

14 Плити підвісної стелі "Армстронг" BIOGUARD PLAIN 
600х600х15 мм 

м2 42,63 

15 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 159,74 
16 Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним або 

цементним розчином по каменю i бетону стін вручну 
м2 150,54 

17 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 150,54 
18 Шпатлiвка полiмерцементна армована Ceresit CT 29 кг 270,972 
19 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування фарбою для вологих 

приміщень SADOLIN VATRUM // або аналог 

м2 150,54 

20 Грунтовка глибокого проникнення л 21,707868 
21 Фарба латексна для вологих приміщень SADOLIN 

VATRUM  
л 46,6674 

22 Опорядження стін панелями МДФ м2 115,8 
23 Панелі стінові МДФ м2 121,59 
24 Силiкон л 1,6212 
 
 
 
 
 
1 

 
 

Сантехнічні роботи 
 
 

Установлення котлів iндивiдуальних 

 
 
 
 
 

компл. 

 
 
 
 
 

16 

2 Котел електричний 60 кВт Bosch шт 5 
3 Котел електричний 24 кВт Bosch шт 1 
4 Котел електричний 12 кВт Bosch шт 1 
5 Бак водонагрівач 1500 л Drazice шт 1 
6 Водонагрівач електричний 150 л Atlantic шт 4 
7 Водонагрівач електричний 200 л Drazice шт 2 
8 Водонагрівач електричний 150 л Hi-therm шт 2 
9 Підключення котлів до електромережі шт 16 
10 Установлення посудин вологовiддiльних, роздiльних, 

конденсацiйних, зрiвняльних // комплексна установка 
очищення води Ecosoft з 3х посудин 

шт 3 

11 Вугільна очищення (від органіки, механічних домішок, 
хлору) 

шт 1 

12 Демінералізація (від жорсткості) шт 1 
13 Система зворотного осмосу шт 1 
14 Установлення бакiв розширювальних круглих i 

прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 
шт 1 

15 Баки мембранні 12 л Zilmet шт 1 
16 Клапани мембранного баку MAG 3/4' шт 1 
17 Установлення гідравлічної стрілки, зовнiшнiй дiаметр 

патрубка 65 мм 
шт 1 

18 Гідравлічна стрілка Flex Balance Plus F65, зовнiшнiй 
дiаметр вхiдного патрубка 65 мм 

шт 1 

19 Вентилi, клапани латуннi та бронзовi цапковi муфтовi на 
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр умовного 

проходу 10-50 мм 

 шт 3 

20 Клапани 3-ходові Кv15 EM3-40-15, дiаметр 40 мм шт 1 
21 Клапани 3-ходові Кv15 EM3-40-18, дiаметр 40 мм шт 1 
22 Серводвигун електричний (привід клапана 3-ходового) 

STM10/230 
шт 2 

23 Клапани автоматичного підживлення, дiаметр 1/2' ВН шт 1 
24 Установлення розподілювча на 2 відвода, дiаметром 

водомiру до 40 мм 
шт 1 

25 Розподілювач на 2 відвода, дiаметр 1/2' ВН шт 1 
26 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

м 150 

27 Труби зі зшитого п/е з антидифузійним захистом дiам. 
18х2 мм 

м 140 

28 З'єднувач конусний дiам. 18х2' G3/4' шт 4 
29 Клапани зворотнi, дiаметр 1/2' шт 1 
30 Кільце натяжне 18 мм шт 4 
31 Нiпель, Ду 1/2' шт 1 



 
 

32 Крани кульовi зі з'єднанням, дiаметр 1/2' шт 1 
33 Кронштейни одинарні з дюбелем для кріплення труб 

діам. 18 мм 
шт 350 

34 Труби зі зшитого п/е з антидифузійним захистом дiам. 
25х3,5 мм 

м 10 

35 Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 25х3,5 G3/4' шт 4 
36 Перехiдник до розподілювача дiам. 1'х3/4' мм шт 2 
37 Кільце натяжне 25 мм шт 4 
38 Розбiрне з'єднання, дiам. 3/4' шт 2 
39 Розбiрне з'єднання, дiам. 1' шт 10 
40 Трiйник рiзьбовий дiам. 3/4'х1/2' шт 1 
41 Муфта сталева дiам. 1'х1/2' шт 12 
42 Клапани запобіжні 8 бар, дiаметр 1' шт 1 
43 Крани кульовi ВН, дiаметр 3/4' шт 2 
44 Нiпель, Ду 3/4' шт 1 
45 Крюки пластикові одинарні для кріплення труб діам. 25 

мм 
шт 10 

46 Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних 
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм 

м 4 

47 Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi 
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, 

товщина стiнки 3,2 мм 

м 4 

48 Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi, дiаметр 
умовного проходу 32 мм 

шт 1 

49 Муфта перехідна рiзьбова дiам. 5/4'х1' шт 1 
50 Розбiрне з'єднання, дiам. 5/4' шт 6 
51 Кутник 90* дiам. 5/4' шт 20 
52 Трiйник рiзьбовий дiам. 5/4'х3/4' шт 2 
53 Розбiрне з'єднання кутове, дiам. 5/4' шт 2 
54 Патрубок різьбовий, дiам. 5/4' шт 2 
55 Футорока, дiам. 5/4'х1' шт 10 
56 Крани кульовi зі з'єднанням, дiаметр 5/4' шт 15 
57 Крани кульовi ВН, дiаметр 5/4' шт 8 
58 Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм 
м 15 

59 Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi 
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, 

товщина стiнки 3,5 мм 

м 15 

60 Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi, дiаметр 
умовного проходу 40 мм 

шт 12 

61 Розбiрне з'єднання дiам. 6/4' шт 6 
62 Нiпель редукцiйний, Ду 6/4'х5/4' шт 8 
63 Нiпель, Ду 6/4' шт 6 
64 Патрубок різьбовий, дiам. 6/4' шт 10 
65 Трiйник сталевий дiам. 6/4' шт 3 
66 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 

зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм 
м 8 

67 Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi 
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 65 мм, 

товщина стiнки 4 мм 

м 8 

68 Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного 
проходу 65х40 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 

76х6-45х4,0 мм 

шт 2 

69 Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi], дiаметр 
умовного проходу 65 мм 

шт 8 

70 Вiдводи гнутi пiд кутом 45 град. iз сталi], дiаметр 
умовного проходу 65 мм 

шт 2 

71 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 

дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

м 5 

72 Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i 
опалення дiам. 20х3,4 мм 

м 5 

73 Ізоляція трубопроводів  п.м 10 
74 Труби захісні гофровані для труб PE-RT дiам. 25 мм м 10 
75 Установлення кранiв повiтряних комплект 1 
76 Трійник з автоматичним повітровідвідником та шт 1 



 
 

дренажним краном, дiаметр 1' 
77 Установлення трубних сифонів з дренажною воронкою комплект 1 
78 Трубний сифон з дренажною воронкою шт 1 
79 Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа 

[100 кгс/см2] 
 шт 2 

80 Установлення термоманометрів комплект 5 
81 Термоманометри радіальні 1/2' з відсічним клапаном комплект 2 
82 Термоманометри аксіальні 1/2' з відсічним клапаном комплект 3 
83 Установлення фiльтрiв для очищення води у 

трубопроводах систем опалення дiаметром 20 мм 
шт 1 

84 Клапани зворотнi, дiаметр 3/4' шт 1 
85 Установлення фiльтрiв для очищення води у 

трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм 
шт 5 

86 Клапани зворотнi, дiаметр 5/4' шт 5 
87 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

м 2 

88 Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i 
опалення дiам. 20х3,4 мм 

м 2 

89 Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 2 
90 Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 32х20 мм шт 1 
91 Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 20х1/2" мм шт 1 
92 Муфта, Ду 1/2" мм шт 7 
93 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм 
дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

м 54 

94 Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i 
опалення дiам. 50х8,3 мм 

м 54 

95 Муфта дiам. 50 мм шт 11 
96 Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм шт 10 
97 Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 50х6/4' шт 2 
98 Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 50 мм шт 3 
99 Хомут iз шурупом дiам. 50 мм шт 50 
100 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 100 мм 

шт 2 

101 Заслінка дискова поворотна, дiаметр 65 мм шт 2 
102 Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 

6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 65 мм 
шт 4 

103 Установлення фланцевих з'єднань на стальних 
трубопроводах дiаметром 65 мм 

шт 2 

104 Установлення кранiв повiтряних комплект 2 
105 Повітровідвідник автоматичний з запірним клапаном, 

дiаметр 1/2' 
шт 2 

106 Патрубок різьбовий, дiам. 1/2' шт 2 
107 Iзоляцiя фасонних поверхонь плитами з базальтової 

вати 
 м2 155 

108 Мінераловатний утеплювач Технофас, товщ. 50 мм м2 165,85 
109 Покриття iзоляцiї цилiндричної та плоскої поверхнi 

листовим металом iз заготовленням покриття 
м2 171 

110 Дрiт 2,0-0-Ч кг 9 
111 Шурупи самонарізні шт 1300 
112 Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм т 0,69768 
113 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із 

спіненого каучуку, поліетилену 
 м2 30 

114 Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних 
матеріалів 3х50 мм 

м 76,65 

115 Клей монтажний для спінених матеріалів К414 л 8,864 
116 Очищувач для клею л 0,186 
117 Монтажна кліпса шт 90 
118 Ізоляція каучукова рулонна K-Flex. товщ. 32 мм  м2 30,66 
119 Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь 

з покриття AL CLAD 
 м2 33 

120 Покриття з алюмінієвого поліпропілену AL CLAD K-Flex м2 33,726 
121 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 
 м 80 



 
 

122 Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних 
матеріалів 3х50 мм 

м 110,512 

123 Клей монтажний для спінених матеріалів К414 л 1,136 
124 Очищувач для клею л 0,248 
125 Монтажна кліпса шт 240 
126 Ізоляція каучукова трубна, товщ. 9х54 мм пм 56,1 
127 Ізоляція каучукова трубна, товщ. 32х76 мм пм 9,18 
128 Ізоляція каучукова трубна, товщ. 32х48 мм пм 16,32 

 
 
 
1 

 
Електромонтажні роботи 

 
Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х 

полюсних на струм до 25 А 

 
 
 
 

шт 

 
 
 
 

17 
2 Вимикач автоматичний 1р, С60N, C10, Ip=10А шт 8 
3 Вимикач автоматичний 1р, С60N, C25, Ip=25А шт 1 
4 Контактор 1р, СТ,  Ip=25А шт 8 
5 Наконечники кабельнi-гільзи під дроти 1,5 мм2 шт 100 
6 Дін-рейка 0,5 м шт 1 
7 Клемнік для кабелів 4 мм2 шт 20 
   

ШО8 
 

    

8 Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв - шафа 
електропостачання та електрообладнання 

шафа 1 

9 Корпус металевий на 36 модулів з замком,  IP31 шт 1 
10 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х 

полюсних на струм до 25 А 
шт 13 

11 Вимикач автоматичний 1р, С60N, C10, Ip=10А шт 4 
12 Диференційний автоматичний вимикач 2р, VIGI 2P,  

Ip=16А, 30мА 
шт 9 

13 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х 
полюсних на струм до 100 А 

шт 2 

14 Вимикач автоматичний 3р, С60N, C40, Ip=40А  шт 1 
15 Облаштування захисного відключення, 4р, 40А, 300мА шт 1 
   

Прокладання кабелів 
 

    

16 Прокладання гофротруби, дiаметр умовного проходу до 
25 мм 

м 2210 

17 Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм м 500 
18 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 1550 
19 Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм м 100 
20 Гофротруба ПНД/ПВД діам. 40 мм з протяжкою м 60 
21 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

м 500 

22 Кабелi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною 
iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнгд, число жил та 

перерiз 3х1,5 мм2 

м 515 

23 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2 

м 1550 

24 Кабелi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною 
iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнгд, число жил та 

перерiз 3х2,5 мм2 

м 1581 

25 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 

м 60 

26 Кабелi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною 
iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнгд, число жил та 

перерiз 5х6 мм2 

м 61,2 

27 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 70 мм2 

м 100 

28 Кабелi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною 
iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнгд, число жил та 

м 102 



 
 

перерiз 5х10 мм2 
29 Коробка карболітовва шт 200 
30 Пiдвiшування одного троса км 0,06 
31 Трос сталевий діам. 6,2 мм м 60 
32 Зажим тросовий нержавіючий шт 112 
33 Муфта натяжна НМ-500 шт 14 
34 Провідник заземлюючий ЗП-2 для будiвельних 

металевих конструкцiй 
 шт 9 

35 Заземлювач ЗП-2 шт 9 
36 Зажим  шт 9 
37 Монтаж свiтильникiв, пiдвiшених на змонтованому тросi шт 47 
38 Свiтильники світлодіодні, IP65, 100Вт "Світлові 

технології" LED 
шт 47 

39 Прокладання шинопроводу освiтлювального м 350 
40 Стрічка світлодіодна Led RGB,  9,6 Вт,  IP65, 220 В м 350 
41 Кабель живлення IP65 + контролер 5050 RGB+пульт шт 1 
42 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 

установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4 
шт 54 

43 Свiтильники світлодіодні вбудовані, IP20, 15Вт GALAXY 
LED 

шт 12 

44 Свiтильники світлодіодні вбудовані, IP20, 36Вт 595x595 
(панель) GALAXY 

шт 42 

45 Свiтильники світлодіодні вбудовані, IP20, 20Вт 300x300 
(панель) LL-ДПО 

шт 42 

46 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 
установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 4 

шт 319 

47 Свiтильники світлодіодні накладні, IP65, 8Вт Horoz шт 15 
48 Свiтильники світлодіодні накладні лінійні, IP65, 18Вт  шт 159 
49 Свiтильники світлодіодні накладні лінійні, IP65, 18Вт  шт 15 
50 Свiтильники світлодіодні накладні лінійні, IP20, 36Вт, 

1200 мм GALAXY 
шт 88 

51 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т // 
грати захисні для світильника 

т 0,15 

52 Грати захисні для світильника 1288х188х84 мм шт 15 
53 Установлення вимикачiв незаглибленого типу при 

вiдкритiй проводцi 
шт 84 

54 Вимикач однополюсний IP20 для неприхованої 
проводки, 220В, 10А 

шт 26 

55 Вимикач однополюсний здвоєний IP20 для 
неприхованої проводки, 220В, 10А 

шт 37 

56 Вимикач однополюсний прохідний IP20 для 
неприхованої проводки, 220В, 10А 

шт 6 

57 Вимикач однополюсний IP44 для неприхованої 
проводки, 220В, 10А 

шт 8 

58 Вимикач однополюсний здвоєний IP44 для 
неприхованої проводки, 220В, 10А 

шт 7 

59 Установлення штепсельних розеток незаглибленого 
типу при вiдкритiй проводцi 

шт 5 

60 Розетка штепсельна для скритої установки IP65, 220В, 
16А 

шт 5 

61 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 
при схованiй проводцi 

шт 42 

62 Розетка штепсельна для скритої установки IP20, 220В, 
16А 

шт 37 
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Пуско-налагоджувальні роботи (ліфт) 
 

Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки 
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Добудова 
 

Розбирання дорожніх покриттів та основ з тротуарної 
плитки 

  
 
 
 
 
 
м3 

 
 
 
 
 
 

49,2 



 
 

2 Розбирання піщаних основ м3 41 
3 Розбирання щебеневих покриттiв та основ м3 82 
4 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 2 

м3 88,776 

5 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, 
група грунтiв 2 при об'ємi котлована до 300 мз/ 

м3 99,144 

6 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 

механiзованим способом 

м3 20,88 

7 Перевезення грунту до 30 км т 192,78 
8 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 м3 110,16 
9 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 

59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 2 

м3 98,64 

10 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 

бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2 

м3 98,64 

11 Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М 
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм 

м3 7,2 

12 Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, 
при ширинi по верху до 1000 мм 

м3 102,96 

13 Стрижнева арматура А-III, дiаметр 10 мм кг 470 
14 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 130,4 
15 Монтаж каркасiв одноповерхових будiвель одно- i 

багатопрогонових без лiхтарiв прогоном до 24 м, 
висотою до 15 м без кранiв 

т 111,2 

16 Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд 
[колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з 
перевагою гнутих профiлей, середня маса складальної 

одиницi понад 0,1 до 0,5 т 

т 111,2 

17 Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв 
дiаметром до 500 мм уайт-спиритом 

м2 4686 

18 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

м2 4686 

19 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 за 2 рази 

м2 4686 

20 Стіни будівель з багатошарових панелей заводської 
готовності, висота будівель до 20 м, монтаж 

 м2 461,83 

21 Панелi металевi тришаровi стiновi рядовi з обшивками iз 
сталевих профiльованих листiв з утеплювачем iз 

мiнераловатних плит товщиною 100 мм, ПТС 130-0,7 

м2 508,013 

22 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i 
брускiв пiд покрiвлю з азбестоцементних листiв 

м2 960 

23 Улаштування контррейок м2 960 
24 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 

при висотi будiвлi до 25 м 
м2 960 

25 Профнастил НС 57-1040-0,8 м2 1152 
26 Шурупи самонарізні шт 5760 
27 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар м2 960 
28 Гідробар'єр ТехноНІКОЛЬ м2 1152 
29 Утеплення покриттiв плитами насухо м2 960 
30 Утеплювач ROCKWOOL SUPERROCK, товщ. 150мм м2 1152 
31 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар м2 960 
32 Гідробар'єр ТехноНІКОЛЬ м2 1152 
33 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 

при висотi будiвлi до 25 м // другий шар 
м2 960 

34 Профнастил НС 57-1040-0,8 м2 1152 
35 Шурупи самонарізні шт 5760 
36 Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, 

пiдвiконних вiдливiв 
м 83,2 

37 Планка конькова м 24 
38 Ущільнювач для планки м 48 
39 Прокладки ущiльнювальнi 30 мм м 24 



 
 

40 Карнизна планка м 24 
41 Снігозатримувач м 45 
42 Установлення аераторів шт 15 
43 Аератори WPI для профлиста шт 15 
44 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 15 

[М 200] крупнiсть заповнювача 20-40мм 
м3 63,744 

45 Армування стяжки дротяною сіткою м2 637,44 
46 Сiтка з квадратними чарунками 200х200 мм з арматури 

АIII 
м2 701,184 

47 Фіксатори пластмасові шт 2868,48 
48 Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї 

рулонними матерiалами на мастицi 
м2 637,44 

49 Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП- 
350А 

м2 713,9328 

50 Грунтовка бiтумна т 0,4844544 
51 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або 

мат мiнераловатних або скловолокнистих 
м2 637,44 

52 Плити пінополістирольні ТМ Ферозіт товщ. 50 мм м2 650,1888 
53 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм м2 637,44 
54 Додавати до 50 мм на кожнi 5 мм змiни товщини 

бетонних стяжок 
м2 637,44 

55 Армування стяжки дротяною сіткою м2 637,44 
56 Сiтка з квадратними чарунками 100х100 мм м2 701,184 
57 Фіксатори пластмасові шт 2868,48 
58 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

м2 637,44 

59 Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 кг 3314,688 
60 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 289,39776 
61 Хрестики пластмасові для укладання плитки шт 4602,3168 
62 Плитки керамогранитні з нековзаючою поверхнею для 

пiдлог 
м2 650,1888 

63 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші 

 м2 35,805 

64 Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 кг 3385,2 
65 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 296,856 
66 Плитки керамогранитні з нековзаючою поверхнею для 

пiдлог 
м2 677,04 

67 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

м2 2040,9 

68 Утеплювач ТехноРуф 45 g-100 мм м2 2102,127 
69 Листи гiпсокартоннi вологостійки для перегородок, 

товщина 12 мм 
м2 2142,945 

70 Профіль СD 60х27 посилений м 3673,62 
71 Профіль UD 27х28 посилений м 1775,583 
72 Стрічка ущільнююча м 1734,765 
73 Дюбелі6х40 пластмасові шт 6265,563 
74 Саморізи 3,5х9,5 мм шт 5510,43 
75 Саморізи 3,5х25 мм шт 34695,3 
76 Стрічка армуюча для швів м 2244,99 
77 Шпатлівка "Фюгенфюллер" кг 640,8426 
78 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази 

 м2 1754,7 

79 Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 кг 1754,7 
80 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування фарбою для вологих 

приміщень SADOLIN VATRUM // або аналог 

м2 1754,7 

81 Грунтовка глибокого проникнення л 253,02774 
82 Фарба латексна для вологих приміщень SADOLIN 

VATRUM  
л 543,957 

  ***     
83 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
м2 285,3 



 
 

понад 7 до 12 шт 
84 Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 кг 1483,56 
85 Кольоровий шов Mapei Ultracolor Plus кг 129,2409 
86 Крестики пластмассовые шт 2059,866 
87 Плитки керамические глазурованные для внутренней 

облицовки стен цветные 
м2 288,153 

88 Опорядження стель пластиковими панелями шириною 
до 400 мм 

м2 637,44 

89 Панелі пластикові (комплектне постачання) м2 701,184 
90 Силiкон л 4,46208 
91 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

м2 129,3 

92 Дюбель рамный с шурупом для дерева Expert 10x100 мм шт 359,454 
93 Силiкон л 12,6714 
94 Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная 

универсальная 
л 27,7995 

95 Блоки оконные металлопластиковые с 2-хкамерным 
энергосберегающим стеклопакетом и 5-тикамерной 

профильной системой 

м2 129,3 

   
Двері 

 

    

96 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стiнах 

м2 19,215 

97 Блоки дверные металлопластиковые м2 19,215 
98 Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная 

универсальная 
л 2,5613595 

99 Дюбель-шурупы с пластмассовыми пробками (150 мм) шт 51,1119 
100 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу з утепленням 

мінераловатними плитами 

м2 103,4 

101 Гипсокартон Диамант / Титан 12,5 мм м2 108,57 
102 Профіль UD 27х28 посилений м 344,322 
103 Профіль СD 60х27 посилений м 473,572 
104 Підвіс шт 136,488 
105 Стрічка ущільнююча м 87,89 
106 Дюбелі 6х40 пластмасові шт 1528,252 
107 Саморезы 3,5х9,5 мм шт 1723,678 
108 Саморезы 3,5х25 мм шт 4738,822 
109 Лента армирующая для швов м 113,74 
110 Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 295,724 
111 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази // укосів 

 м2 14,25 

112 Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 кг 14,25 
113 Полiпшене фарбування укосів полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування фарбою для вологих 

приміщень SADOLIN VATRUM // або аналог 

м2 14,25 

114 Грунтовка глибокого проникнення л 2,05485 
115 Фарба латексна для вологих приміщень SADOLIN 

VATRUM  
л 4,4175 

116 Демонтаж агрегатiв повiтряно-опалювальних масою до 
0,4 т 

шт 1 

117 Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою 
до 0,4 т (б/варт) 

шт 1 

 
 




