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 ДОДАТОК 1 

  ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

    
  

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАТАЛОГО-АНАТОМІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ, КОРП. 7, КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6, ПР-Т КОМАРОВА, 3 (Код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи) 

     

             
  

1. ОБСЯГИ РОБІТ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 

  № 

з/п 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

  1 2 3 4 5 
    Демонтажні роботи       

  1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 27 
  

  2 Знiмання дверних полотен   м2 62,37   

  3 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 14 
  

  4 Знiмання засклених вiконних рам   м2 37,2   

  5 Пробивання (розширення) прорiзiв у цегляних стiнах 

вручну 

  м3 7,4 
  

  6 Розбирання цегляних перегородок   м3 26   

  7 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 185   

  8 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну   м2 90   

  9 Розбирання покриттiв пiдлог з керамогранітних плиток   м2 49,8   

  10 Розбирання цементних покриттiв пiдлог   м2 324,8   

  11 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 

  м2 271,9 
  

  



12 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн, площа 

вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 596 
  

  13 Розбирання стелі з модульних елементів   м2 55,6   

  14 Демонтаж опромiнювача бактерицидного настiнного   

комплект 

1 
  

  15 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання   шт 38   

  16 Демонтаж вимикачiв, розеток   шт 54   

  17 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 6   

  18 Демонтаж душових кабін   к-т 1   

  19 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг   шт 16   

  20 (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення зi 

сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб 

дiаметром 50 мм 

  м 168 

  

  21 (Демонтаж)Прокладання повiтроводiв периметром вiд 

1100 мм до 1600 мм з листової сталi класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм 

  м2 19,2 

  

  22 Розбирання шаф витяжних   шт 4   

  23 Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами   м2 372,7   

  24 Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами з дощок   м2 372,7   

  25 Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих 

азбестоцементних листiв 

  м2 372,7 
  

  26 Навантаження смiття вручну   т 127,421   

  27 Перевезення сміття до 30 км   т 127,421   
                  

 
  

    Загальнобудівельні роботи       
            
    Роздiл 1. Улаштування монолітного приямка зі сходами       
            
  



28 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 30,3 
  

  29 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 

група ґрунту 1 

  м3 14,1 
  

  30 Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть 

заповнювача 20-40мм 

  м3 1,3 
  

  31 Улаштування перекриттiв ребристих на висотi вiд 

опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), 

крупнiсть заповнювача 20-40мм 

  м3 8,5 

  

     - Оздоблення монолітного приямка зі сходами -       
            
  32 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 

понад 7 до 12 шт 

  м2 28,5 

  

  33 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт 

  м2 4,1 

  

  34 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші 

  м2 7,5 

  

    Роздiл 2. Влаштування фундаменту (в осях 4-5/А-Б)       
            
  35 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

крiплень з укосами, група ґрунту 2 

  м3 15,6 
  

  36 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 

група ґрунту 1 

  м3 9,28 
  

  37 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 1,28   
  38 Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М 

150), крупнiсть заповнювача 20-40мм 

  м3 0,64 
  

  



39 Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, 

при ширинi по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 

250), крупнiсть заповнювача 20-40мм 

  м3 4,4 

  

    Роздiл 3. Влаштування прорізу (в осях 2-3/А)       
            
  40 Посилення цегляних стiн металевими тяжами   т 0,1616   
  41 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 4,04 
  

  42 Обгортання балок сiткою   м2 3   

    Роздiл 4. Влаштування прорізу (в осях 2-4/А-Б)       
            
  43 Посилення цегляних стiн металевими тяжами   т 0,2843   
  44 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 7,1 
  

  45 Обгортання балок сiткою   м2 5,5   

    Роздiл 5. Влаштування прорізу (в осях 3-4/А)       
            
  46 Посилення цегляних стiн металевими тяжами   т 0,2747   

  47 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 6,86 
  

  48 Обгортання балок сiткою   м2 4,6 
  

    Роздiл 6. Улаштування навісів       
            
    НАВІС №1       
            
  49 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 

ферми та iн.] 

  т 0,1312 
  

  50 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,1312   

  



51 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 3,2 
  

  52 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази металевих 

поверхонь грат та огорож 

  м2 3,2 
  

  53 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i 

брускiв пiд покрiвлю з листової сталi 

  м2 18,9 
  

  54 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 18,9   

  55 Улаштування покриття з металочерепиці тiльки скатiв   м2 18,9   

    НАВІС №2       
            
  56 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 

ферми та iн.] 

  т 0,2131 
  

  57 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,2131   
  58 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 5,11 
  

  59 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази металевих 

поверхонь грат та огорож 

  м2 5,11 
  

  60 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i 

брускiв пiд покрiвлю з листової сталi 

  м2 4,8 
  

  61 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 4,8   

  62 Улаштування покриття з металочерепиці тiльки скатiв   м2 4,8   

    НАВІС №3       
            
  63 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 

ферми та iн.] 

  т 0,3486 
  

  64 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,3486   

  65 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 8,37 
  

  



66 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази металевих 

поверхонь грат та огорож 

  м2 8,37 
  

  67 Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i 

брускiв пiд покрiвлю з листової сталi 

  м2 11,8 
  

  68 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 11,8   

  69 Улаштування покриття з металочерепиці тiльки скатiв   м2 11,8   

  70 Улаштування зашивки навісів алюмінієвими рейками 

ALUCOBOND Plus (навіс №2, навіс №3) 

  м2 16,4 

  

    Роздiл 7. Улаштування металевих перемичок       
            
  71 Улаштування металевих перемичок   т 0,07088   

    Роздiл 8. Улаштування стін та перегородок       
            
  72 Улаштування неармованих глухих цегляних 

перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях 

площею бiльше 5 м2 

  м2 128 

  

  73 Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз 

цегли (закладення прорізів) 

  м3 7,5 
  

    Роздiл 9. Улаштування  отворів       
            
  74 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій 

нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина 

різання 200 мм 

  м різ. 9,9 

  

  75 Пробивання нiш глибиною в 1 цеглину у цегляних стiнах 

вручну 

  м2 0,06 
  

  76 Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну (отворів 

для прокладання трубопроводів) 

  м3 0,825 
  

    Роздiл 10. Улаштування підлог       
            
  



  ТИП П1       
            
  77 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 68,3   

  78 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

  м2 68,3 
  

  79 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 

додавати або виключати (до товщ. 60 мм) 

  м2 68,3 
  

  80 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

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

  м2 68,3 

  

    ТИП П2       
            
  81 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм 

площею до 20 м2 

  м2 67,8 
  

  82 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з легкого 

бетону додавати або виключати (до товщ. 40 мм) 

  м2 67,8 
  

  83 Готування легкого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного 

бетону, клас бетону В5 

  м3 2,77 
  

  84 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

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

  м2 67,8 

  

    ТИП П3       
            
  85 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм 

площею до 20 м2 

  м2 13,1 
  

  86 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з легкого 

бетону додавати або виключати (до товщ. 40 мм) 

  м2 13,1 
  

  87 Готування легкого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного 

бетону, клас бетону В5 

  м3 0,534 
  

  



88 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

  м2 13,1 
  

  89 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 

додавати або виключати (до товщ. 40 мм) 

  м2 13,1 
  

  90 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

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

  м2 13,1 

  

    ТИП П4       
            
  91 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм 

площею до 20 м2 

  м2 145,5 
  

  92 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з легкого 

бетону додавати або виключати (до товщ. 40 мм) 

  м2 145,5 
  

  93 Готування легкого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного 

бетону, клас бетону В5 

  м3 5,94 
  

  94 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

  м2 145,5 
  

  95 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 

додавати або виключати (до товщ. 45 мм) 

  м2 145,5 
  

  96 Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 

мм 

  м2 145,5 
  

  97 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини 

стяжок самовирівнювальних (до товщ. 10 мм) 

  м2 145,5 
  

  98 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ на клеї зі 

зварюванням полотнища у стиках 

  м2 160,05 
  

  99 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї 

(галтель під заворот лінолеуму на стіну) 

  м 107 
  

  100 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї 

(профіль завершальний) 

  м 107 

  

  



  ТИП П3*       
            
  101 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм 

площею до 20 м2 

  м2 18,2 
  

  102 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з легкого 

бетону додавати або виключати (до товщ. 80 мм) 

  м2 18,2 
  

  103 Готування легкого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного 

бетону, клас бетону В5 

  м3 1,48 
  

  104 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 18,2   

  105 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої 

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

  м2 18,2 

  

    Роздiл 11. Заповнення прорізів       
            
  106 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах 

житлових і громадських будівель 

  м2 28,9 

  

  107 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах 

житлових і громадських будівель 

  м2 4,7 

  

  108 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стiнах 

  м2 25,3 

  

  109 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стiнах 

  м2 15,2 

  

  110 Монтаж перегородок алюмiнiєвих вітражних /монтаж 

конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або 

непофарбованих, що поставляються в пакетах/ 

  м2 12,3 

  

  



111 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

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

  м2 1,7 
  

  112 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних 

стiнах 

  м2 9,9 

  

  113 Установлення люкiв герметичних   шт 7   

  114 Установлення пластикових пiдвiконних дошок   м 18,5   

    Роздiл 12. Внутрішнє опорядження приміщень       
            
    СТЕЛІ       
            
  115 Монтаж стель з холодильних сендвіч-панелей /монтаж 

конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або 

непофарбованих, що поставляються в пакетах/ 

  м2 18,2 

  

  116 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм 

при нанесенні за 3 рази 

  м2 68,3 

  

  117 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 68,3 

  

  118 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 207,8   

  119 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 207,8   

  120 Улаштування пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 18,6   

    СТІНИ       
            
  121 Облицювання стiн акустичними звукопоглинаючими 

алюмiнiєвими панелями 

  м2 58,5 
  

  122 Грунтування поверхні стін під штукатурення   м2 1041,8   

  



123 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 

будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 

  м2 371 

  

  124 Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування 

каркасу  

  м2 670,8 
  

  125 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази 

  м2 741,3 

  

  126 Обклеювання стiн склотканиною   м2 741,3   

  127 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

  м2 741,3 

  

  128 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 741,3 

  

  129 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 

укосiв по бетону та каменю 

  м2 28,5 
  

  130 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази 

  м2 28,5 

  

  131 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

  м2 28,5 

  

  132 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування (укосів) 

  м2 28,5 

  

  133 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 

понад 7 до 12 шт 

  м2 242 

  

  



134 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 

суміші 

  м2 15,94 

  

    Роздiл 13. Опорядження фасаду       
            
  135 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

150 мм з опорядженням декоротивним розчином за 

технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

  м2 242 

  

     - ЦОКОЛЬ -       
            
  136 Облицювання стiн фасадiв будiвель плиткою клінкерною   м2 20,4 

  

     ---       
            
  137 Навантаження смiття вручну   т 2,471   

  138 Перевезення сміття до 30 км   т 2,471 
  

    Улаштування покрівлі       
            
  139 Улаштування поясiв в опалубцi[ /бетон важкий В 20 

(М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/] /бетон важкий 

В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ 

  м3 12,9 

  

  140 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 

ферми та iн.] 

  т 16,13 
  

  141 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 633,1 
  

  142 Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 

мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази 

  м2 633,1 
  

  143 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм на висотi до 25 

м прогоном до 24 м, масою до 3 т 

  т 16,13 
  

  



144 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 

10 кг (ЗД-1) 

  т 0,512 
  

  145 Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi 

"Монтерей" 

  м2 372,7 
  

  146 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, 

крокв, мауеpлатiв 

  м3 4,4 
  

  147 Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, 

пiдвiконних вiдливiв 

  м 70 
  

  148 Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з 

готових елементiв 

  м 115 

  

    Електрозабезпечення       
            
  149 Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв   шафа 1   

  150 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою 

понад 3 кг до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi 

  шт 2 
  

  151 Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв   шафа 2   

  152 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 

встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 

понад 2 до 4 шт 

  шт 42 

  

  153 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт 

  шт 13 
  

  154 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання   шт 2 
  

  155 Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", 

"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. 

  шт 8 
  

  156 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 

проводцi, 1-клавiшних 

  шт 56 
  

  157 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 

при схованiй проводцi 

  шт 64 
  

  



158 Коробка пiдключення апаратури у пiдпiдлоговому люцi, 

кiлькiсть лiнiї до 20 

  шт 2 
  

  159 Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 1 кг 

  м 410 
  

  160 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 

конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 

1 м до 1 кг 

  м 145 

  

  161 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 

конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 

1 м до 2 кг 

  м 10 

  

  162 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 

конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 

1 м до 3 кг 

  м 25 

  

  163 Прокладання проводiв при схованiй проводцi по 

необштукатуренiй поверхнi 

  м 1260 
  

  164 Прокладання лоткiв   м 60   

  165 Коробка вiдгалужувальна iз запобiжником або 

роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги 

до розподiльного шинопроводу 

  шт 5 

  

  166 Шини заземлення електричних установок   м шин 1   

  167 Пост керування кнопковий загального призначення, що 

установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, 

кiлькiсть елементiв поста до 3 

  шт 1 

  

  
  Придбання обладнання для електромонтажних робіт       

            
  168 Ввідно - розподільчий щит ВРП - 0,4 кВт    шт 1 

  

  169 Щит металевий груповий ЩАО   шт 1 
  

  



170 Щит аварійного освітлення ЩАО   шт 1 
  

  171 Щит силовий вентиляції ЩСВ-1   шт 1 
  

  172 Щит силовий обладнання котельні ЩР-1   шт 1 
  

  
  Монтаж медичного обладнання       

            
  173 Монтаж опромiнювача бактерицидного настiнного   

комплект 

3 
  

  174 Установлення сушарок для рук   шт 2 
  

  175 Установлення сушарок для рушників   шт 2 
  

  176 Установлення вiшалок, пiдстаканникiв, поручнiв для 

ванн тощо 

  шт 36 
  

  177 Установлення мийок на три вiддiлення   к-т 1 
  

  
  Придбання медичного обладнання  та меблів       

            
  178 Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 1300х450х2000 

(Inspital, Туреччина) 

  шт 1 
  

  179 Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 1500х450х2000 

(Inspital, Туреччина) 

  шт 4 
  

  180 Кулер для води   шт 1 
  

  181 Комплект м'яких меблів для їдальних (чотиримісних)   шт 1 
  

  182 Кухонні меблі з вбудованою мийкою   шт 1 
  

  183 Шафа лабораторна металева 800х435х1800 (Віола)   шт 5 
  

  



184 Стiл інструментальний СМ-К-04    шт 3 
  

  185 Пiдставка для тазiв ПТ-1   шт 3 
  

  186 Шафа медична двостулкова (Inspital,Туреччина) 

900х400х1800 

  шт 4 
  

  187 Вiзок паталого - анатомічний ТПАС- 2Г    шт 8 
  

  188 Постамент металевий переносний 2000х650х440 

(Inspital, Туреччина) 

  шт 1 
  

  189 Холодильник електричний побутовий 600х600х1850   шт 1 
  

  190 Опромiнювач бактерицидний підвісний закритого типу 

ОБП-300 

  шт 7 
  

  191 Сушарка для рушникiв ПО-30   шт 2 
  

  192 Сейф 450х400х1200   шт 1 
  

  193 Мийка хірургічна з нержавіючої сталі потрійна, сенсорне 

управління 2400х600х1200 

  шт 1 
  

  194 Ваги настiльнi СВН-5   шт 1 
  

  195 Вiзок для прибирання на дві секції 660х430х900 (Inspital, 

Туреччина) 

  шт 1 
  

  196 Диспенсер для паперових рушників   шт 9   

  197 Гачок для рушників   шт 4   

  198 Ємність для сміття   шт 9   

  199 Персональний комп'ютер   шт 6   

  200 Дзеркало настінне 1100х550   шт 5   

  201 Електросушарка для рук    шт 2   

  



202 Лазерний принтер   шт 2   

  203 Дозатор для рідкого мила   шт 9   

  204 Дозатор з дезинфікуючим засобом Lisoform   шт 9   

  205 Жалюзі рулонні на вікна   шт 11   

  206 Мікрохвильова піч   шт 1   

  207 Електрочайник   шт 1   

  208 Тумбочка для прінтера   шт 2   

  209 Стiл журнальний   шт 2   

  210 Стiл письмовий однотумбовий   шт 1   

  211 Стiл палатний   шт 3   

  212 Крiсло робоче поворотне   шт 6   

  213 Стілець напівм'який    шт 9   

  214 Стілець гвинтовий   шт 4   

  215 Стiл комп'ютерний   шт 5   

  216 Шафа для документів   шт 1   

  217 Шафа для одягу 800х400х1800   шт 3   

  218 Шафа - стелаж 900х300х1800   шт 12   

  219 Стелаж стацiонарний двосекційний односторонній СБС- 

12 

  шт 1 
  

  220 Диван для вiдпочинку   шт 1   

  221 Диван-банкетка ДВ-2   шт 4   

  222 Підквітник   шт 2   

  



223 Шафа для одягу на два відділення 500х300х1800   шт 11   

  224 Стiл - тумба   шт 1   

  
  Монтаж мереж водопроводу і каналізації       

            
    Роздiл 1. Холодне водопостачання        
            
  225 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

20 мм 

  м 53 

  

  226 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

25 мм 

  м 24 

  

  227 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

32 мм 

  м 2 

  

  228 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

40 мм 

  м 5 

  

  229 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

50 мм 

  м 2 

  

  230 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 

поліетилену 

  м 86 
  

  231 Установлення змiшувачiв для душу   шт 2 
  

  232 Установлення муфтових кранів приладових   шт 13 
  

  233 Установлення поливальних кранiв дiаметром 25 мм   шт 1 
  

    Роздiл 2. Гаряче водопостачання       
            
  



234 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб 

сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 

мм 

  м 8 

  

  235 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

20 мм 

  м 58 

  

  236 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

25 мм 

  м 25 

  

  237 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

32 мм 

  м 24 

  

  238 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 

поліетилену 

  м 109 
  

  239 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 

iз сталевих труб дiаметром до 25 мм 

  шт 2 

  

  240 Установлення муфтових кранів приладових   шт 11   

  241 Врiзування штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 80 мм в 

iснуючi мережi зi сталевих труб 

  шт 2 
  

  242 Врiзування штуцерiв [патрубкiв] дiаметром до 50 мм в 

iснуючi мережi зi сталевих труб 

  шт 2 
  

    Роздiл 3. Каналізація       
            
  243 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 30 
  

  244 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 96 
  

  245 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 

  к-т 7 
  

  



246 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 

бачком 

  к-т 2 
  

  247 Установлення пiддонiв душових сталевих (кабіна 

душова) 

  к-т 1 
  

  248 Установлення мийок на одне вiддiлення   к-т 2   

  249 Установлення трапiв дiаметром 50 мм   к-т 2   

  250 Установлення сифонів підлогових дiаметром 40 мм   к-т 2   
  251 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв 

каналiзацiї дiаметром 100 мм 

  шт 2 

  

    Роздiл 4. Зовнішня господарчо- побутова сигналізація       
            
  252 Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець 

оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя 

до 3 м 

  колодязь 1 

  

     ---       
            
  253 Навантаження смiття вручну   т 0,05   

  254 Перевезення сміття до 30 км   т 0,05 
  

  
  Монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу       

            
    Роздiл 1. Монтажні роботи       
            
  255 Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного 

пускового концентратора ПС 

  шт 1 
  

  256 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год   шт 2 
  

  257 Блок живлення i контролю ультразвуковий   шт 3   

  



258 Шафа або панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на 

стiнi або в нiшi, кiлькiсть пар до 20 (модуль автодозвону) 

  шт 1 
  

  259 Релейний блок   шт 1 
  

  260 Сповіщувач ПС автоматичний адресний димовий, 

тепловий 

  шт 13 
  

  261 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 

електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному 

виконаннi 

  шт 8 

  

  262 Сповіщувач пожежний адресний ручний   шт 5   

  263 Монтаж транспаранта свiтлового [табло]   шт 7   

  264 Перемичка мiж двома неброньованими кабелями   перемич. 35   

  265 Установлення розподiльних коробок   шт 3   

  266 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 

х полюсних на струм до 25 А 

  шт 2 
  

  267 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 

дiаметром до 25 мм 

  м 5 
  

  268 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 

до 6 мм2 в труби 

  м 5 
  

  269 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах   м 320   

  270 Прокладання коробiв пластикових   м 35   

  271 Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 

у коробах 

  м 105 
  

    Роздiл 2. Матеріальні ресурси, не враховані цінником       
            
  272 Вимикач автоматичний  6А   шт 2 

  

  
  Монтаж слаботокових мереж       

  



          
    Роздiл 1. Внутрішня комп'ютерна мережа       
            
  273 Шафа або панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на 

стiнi або в нiшi, кiлькiсть пар до 100 (мережевий 

комутатор) 

  шт 1 

  

  274 Коробка розподiльна настiнна для кабеля в 

пластмасовiй оболонцi 

  коробка 1 
  

  275 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 

при вiдкритiй проводцi 

  шт 7 
  

  276 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 

порожнинах перекриттiв i перегородок 

  м 230 
  

  277 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних 

апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 

  шт 1 
  

    Роздiл 2. Внутрішня телефонна мережа       
            
  278 Коробка розподiльна настiнна для кабеля в 

пластмасовiй оболонцi 

  коробка 1 
  

  279 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 

при вiдкритiй проводцi 

  шт 7 
  

  280 Прокладання коробiв пластикових   м 60   

  281 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 

маса 1 м до 1 кг 

  м 60 
  

  282 Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг 

  м 170 

  

  
  Придбання обладнання слаботокових мереж       

            
  283 Комутатор мережевий AT - FS 716   шт 1   

  



284 Шафа комутаційна 6U 600х600   шт 1 
  

  
  Улаштування системи вентиляції       

            
  285 Установлення камер припливних типових без секцiї 

зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

  камеpа 1 
  

  286 Установлення блокiв приймальних продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

(компресорно - конденсаторний блок) 

  блок 1 
  

  287 Установлення блокiв приймальних продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

(компресорно-конденсаторний агрегат 

Aspera UNJ9238GK) 

  блок 1 

  

  288 Установлення агрегатiв вентиляторних продуктивнiстю 

до 10 тис.м3/год (повітроохолоджувач GASC RX 031.1/2- 

70.E-1846296) 

  шт 1 

  

  289 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т   шт 7   

  290 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу 

типу ГТК 1-1 

  шт 4 
  

  291 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-1 

перерiзом 250х150 мм 

  шт 2 
  

  292 Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-4 

перерiзом 400х300 мм 

  шт 2 
  

  293 Установлення клапанiв вогнезатримувальних 

периметром до 1600 мм 

  клапан 6 
  

  294 Установлення повiтророзподiльникiв, призначених для 

подавання повiтря у верхню зону, масою до 10 кг 

  шт 27 
  

  295 Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i 

закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

  грати 7 
  

  



296 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з 

оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

  м2 51,4 

  

  297 Прокладання повiтроводiв периметром 600, 700 мм з 

оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

  м2 14,8 

  

  298 Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000 

мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 

  м2 31,9 
  

  299 Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 

1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 

товщиною 0,7 мм 

  м2 25,2 

  

  300 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними   м2 71,9   

  301 Iзоляцiя фасонних поверхонь матами мiнераловатними   м2 51,4   

  302 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з 

нержавіючої сталі 

  м2 3 
  

  303 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 

спіненого каучуку, поліетилену 

  м2 3 
  

  304 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром 

3600 мм 

  зонт 1 

  

  305 Установлення над шахтами зонтiв iз листової 

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром 

4000 мм 

  зонт 1 

  

  
  Пусконалагоджування систем вентиляції       

            
  306 Холодильні установки з герметичним компресором   Установ. 1   

  



307 Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з 

вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна 

подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному 

однотипному кондиціонері в машинному залі 

[приміщенні] ККБ 

  Кондиц. 1 

  

  308 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, 

встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового 

типу, N 4-8 

  Пристр. 6 

  

  309 Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів 

до 10 

  

В.мережа 

2 
  

  310 Регулювально-запірні пристрої. Клапан 

вогнезатримуючий 

  Пристр. 7 
  

  
  Придбання вентиляційного обладнання       

            
  311 Припливна установка ACM MC-3 з комплектом 

автоматики 

  шт 1 
  

  312 Компресорно - конденсаторний блок ACM Perseus 1.1.13   шт 1 
  

  313 Холодильна система: компресор Aspera UNJ9238GK, 

повітроохолоджувач GASC RX 031.1_2-70.E, комплект 

автоматики Dixell 

  шт 1 

  

    Опалення       
            
  314 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих   кВт 14,103   

  



315 Прилади, що монтуються на технологiчному 

трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, 

iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики 

концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм 

  шт 1 

  

  316 Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 

  м 8 

  

  317 Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм 

  м 5 

  

  318 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 

поліетилену 

  м 5 
  

  319 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 0,12 
  

  320 Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром 

менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 

рази 

  м2 0,12 

  

  321 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

до 20 мм 

  м 150 

  

  322 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

25 мм 

  м 5 

  

  323 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 

поліетилену 

  м 155 
  

    ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ       
            
  



324 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 

iз сталевих труб дiаметром до 25 мм 

  шт 2 

  

  325 Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 

25 мм 

  фiльтр 2 
  

  326 Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 

  м 8 

  

  327 Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм 

  м 40 

  

  328 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 

поліетилену 

  м 40 
  

  329 ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 3,54 
  

  330 Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром 

менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 

рази 

  м2 3,54 

  

  331 Установлення термометрiв в оправi прямих або кутових   

комплект 

4 
  

  332 Установлення манометрiв з триходовим краном i 

трубкою-сифоном 

  

комплект 

4 
  

  333 Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа 

[100 кгс/см2] 

  шт 8 
  

  334 Монтаж закладного пристрою iз фланцем на металевiй 

стiнцi [апаратiв, трубопроводiв] 

  шт 4 
  

  335 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи 

водопроводу, гарячого водопостачання та опалення 

дiаметром до 50 мм 

  м 61 

  

  



  Монтаж автоматичної охоронної сигналізації       

            
    Роздiл 1.  Монтажні роботи       
            
  336 Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного 

пускового концентратора ПС 

  шт 1 
  

  337 Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 5 (клавіатура)   шт 1   

  338 Прилад оптико-електричний в одноблочному виконаннi   шт 11   

  339 Сповiщувач ОС автоматичний контактний, 

магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей 

  шт 8 
  

  340 Монтаж оповіщувача світлозвукового   шт 1 
  

  341 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год   шт 1   

  342 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 

дiаметром до 25 мм 

  м 5 
  

  343 Прокладання коробiв пластикових   м 75   

  344 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах   м 230   

  345 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 

до 6 мм2 в труби 

  м 5 
  

  346 Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 

у коробах 

  м 225 
  

  347 Установлення розподiльних коробок   шт 8   

  348 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- 

х полюсних на струм до 25 А 

  шт 1 

  

  349 Вимiрювання опору шлейфа   дiлянка 4 
  

    Роздiл 2.  Матеріальні ресурси, не враховані цінником        
            
  



350 Вимикач автоматичний  6А   шт 1 
  

  
  Пусконалагоджувальні роботи       

            
  

  
Роздiл 1. Системи пожежної сигналізації та оповіщення 

про пожежу 
      

            
  351 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні 

автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом 

параметрів настроювання до 5 

  Система 1 

  

    Роздiл 2. Слаботокові мережі       
            
  352 Системи програмної або логічної операції управління з 

кількістю вхідних сигналів до 2 

  Система 1 
  

    Роздiл 3. Автоматична охоронна сигналізація       
            
  353 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні 

автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом 

параметрів настроювання до 5 

  Система 1 

  

  

  
Придбання устаткування систем пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу 
      

            
  354 Прилад приймально - контрольний "Тірас" 8П   шт 1   

  355 Блок живлення 3А БЖ-1230   шт 1   

  356 Акумулятори 12 В, 7 А/г   шт 2 
  

  
  Придбання обладнання автоматичної охоронної сигналізації       

            
  



 357 Прилад приймально - контрольний ППКО "Оріон -Nova- 

16 " 

  шт 1 
  

  358 Клавіатура K-LED16   шт 1   

  359 Акумулятори 12 В, 7 А/г   шт 1   

   
  


