
Хмельницька обласна рада 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі Поточний ремонт санвузлів 1-ого поверху; 

поточний ремонт санвузлів 2-ого поверху; поточний ремонт санвузлів 3-ого поверху, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

(оприлюднюється на виконання  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Хмельницька обласна рада, 29005, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, майдан 

Незалежності, будинок 2, 00022651, Орган державної влади, місцевого самоврядування або 

правоохоронний орган. 

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  

«45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт санвузлів 1-ого поверху; 

поточний ремонт санвузлів 2-ого поверху; поточний ремонт санвузлів 3-ого поверху)». 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги UA-2021-10-06-010681-b. 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 664200,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 

закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з 

пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 

 

Розмір бюджетного призначення: 664200,00 грн. згідно з кошторисом на 2021 рік. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог 

нормативних документів у сфері стандартизації.  

 

На поточний ремонт санвузлів 1-ого поверху 

Об'єми робіт 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Шпаклювання стель м2 21   

2 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стель по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 21   

 

На поточний ремонт санвузлів 2-ого поверху 

Об'єми робіт 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток 

м2 40,4   

2 Знімання дверних полотен  м2 4,32   

3 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 

 шт 1   



4 Демонтаж дзеркал 40х60см шт 2   

5 Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних 

стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. 

 м2 15,9   

6 Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 

м2 15,9   

7 Зняття дверних полотен в каркасних перегородках  м2 4,8   

8 Демонтаж каркасно-фільончастих перегородок у 

санвузлах 

 м2 6,8   

9 Знімання засклених віконних рам  м2 2   

10 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 

 шт 1   

11 Демонтаж перегородок на металевому каркасі з 

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит, 

товщиною 100 мм 

м2 7,3   

12 Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами 

[фальшстіни] по металевому каркасу 

м2 66   

13 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток м2 15,9   

14 Розбирання цементних покриттів підлог м2 18,05   

  ПЕРЕГОРОДКИ       

15 Улаштування перегородок на металевому каркасі з 

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у 

будівлях промислових підпріємств з ізоляційною 

прокладкою товщиною 100 мм 

м2 7,3   

16 Улаштування дверцят для обслуговування інженерних 

мереж площею до 0,1 м2 

виріб 1   

17 Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у 

санвузлах 

 м2 6,8   

18 Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, 

кухонних, шафових, антресольних 

 шт 3   

  ПРОРІЗИ       

19 Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею до 2 м2 з металопластику 

м2 2   

20 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику 

м2 1,89   

21 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 
блоками площею більше 3 м2 з металопластику 

м2 4,32   

22 Установлення дверних [віконних] наборів  шт 1   

  ОПОРЯДЖЕННЯ ВНУТРІШНЄ       

23 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

м2 15,9   

24 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

 м2 15,9   

25 Шпаклювання стель м2 15,9   

26 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 15,9   

27 Облицювання стін листами сухої штукатурки 
гіпсокартонними 

м2 66   

28 Шпаклювання стін м2 35,4   

29 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 35,4   

30 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

м2 45,2   

31 Установлення дзеркал 0,6х0,8 м шт 2   

  ПІДЛОГИ       

32 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетонній основі площею до 20 м2 

м2 18,05   

33 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки м2 18,05   



додавати до товщини 50 мм 
34 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

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

м2 15,9   

  ВОДОПОСТАЧАННЯ       

35 Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм 

м 16,9   

36 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм 

м 17   

  КАНАЛІЗАЦІЯ       

37 Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових 
труб діаметром 50 мм 

м 3   

38 Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових 
труб дiаметром 110 мм 

м 17   

39 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм 

м 3,1   

40 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 110 мм 

м 17,5   

41 Установлення муфтових кранів  шт 1   

  ОПАЛЕННЯ       

42 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг шт 1   

43 Установлення опалювальних радіаторів кВт 1,29   

44 Установлення кранів повітряних комплект 2   

  САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ПРИЛАДДЯ       

45 Заміна унітазів з бачком к-т 3   

46 Заміна раковин [умивальників] к-т 2   

47 Демонтаж пісуарів настінних [одиночних] к-т 3   

48 Установлення пісуарів настінних [одиночних] к-т 3   

49 Демонтаж туалетного гарнітуру шт 2   

50 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для 
ванн тощо 

шт 2   

51 Демонтаж сушарок для рук шт 1   

52 Установлення сушарок для рук шт 1   

53 Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 
1-клавішних 

шт 2   

54 Заміна штепсельних розеток герметичних та 
напівгерметичних 

шт 2   

55 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки 
дiаметром до 25 мм 

м 18   

56 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в труби 

м 18   

57 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах м 7   

58 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 
на скобах 

м 10   

59 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп шт 8   

60 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт 

шт 8   

61 Навантаження сміття вручну  т 5,7   

62 Перевезення сміття до 15 км т 5,7   

 

На поточний ремонт санвузлів 3-ого поверху 

Об'єми робіт 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток 

м2 40,4   

2 Знімання дверних полотен  м2 3,2   

3 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 

 шт 1   

4 Демонтаж дзеркал 40х60см шт 2   



5 Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних 

стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. 

 м2 15,9   

6 Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 

м2 15,9   

7 Зняття дверних полотен в каркасних перегородках  м2 4,8   

8 Демонтаж каркасно-фільончастих перегородок у 

санвузлах 

 м2 6,8   

9 Знімання засклених віконних рам  м2 2   

10 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 

 шт 1   

11 Демонтаж перегородок на металевому каркасі з 

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит, 

товщиною 100 мм 

м2 5,9   

12 Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами 

[фальшстіни] по металевому каркасу 

м2 55,1   

13 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток м2 15,9   

14 Розбирання цементних покриттів підлог м2 18,05   

  ПЕРЕГОРОДКИ       

15 Улаштування перегородок на металевому каркасі з 

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у 

будівлях промислових підпріємств з ізоляційною 

прокладкою товщиною 100 мм 

м2 5,9   

16 Улаштування дверцят для обслуговування інженерних 

мереж площею до 0,1 м2 

виріб 1   

17 Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у 

санвузлах 

 м2 6,8   

18 Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, 

кухонних, шафових, антресольних 

 шт 3   

  ПРОРІЗИ       

19 Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею до 2 м2 з металопластику 

м2 2   

20 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику 

м2 1,89   

21 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 
блоками площею більше 3 м2 з металопластику 

м2 3,17   

22 Установлення дверних [віконних] наборів  шт 1   

  ОПОРЯДЖЕННЯ ВНУТРІШНЄ       

23 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

м2 15,9   

24 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

 м2 15,9   

25 Шпаклювання стель м2 15,9   

26 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 15,9   

27 Облицювання стін листами сухої штукатурки 
гіпсокартонними 

м2 55,1   

28 Шпаклювання стін м2 21,7   

29 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 21,7   

30 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

м2 45,2   

31 Установлення дзеркал 0,6х0,8 м шт 2   

  ПІДЛОГИ       

32 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетонній основі площею до 20 м2 

м2 18,05   

33 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати до товщини 50 мм 

м2 18,05   



34 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

м2 15,9   

  ВОДОПОСТАЧАННЯ       

35 Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм 

м 10,4   

36 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм 

м 10,5   

  КАНАЛІЗАЦІЯ       

37 Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових 
труб діаметром 50 мм 

м 3   

38 Демонтаж трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових 
труб дiаметром 110 мм 

м 3   

39 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм 

м 3,3   

40 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 110 мм 

м 3,5   

41 Установлення муфтових кранів  шт 1   

  ОПАЛЕННЯ       

42 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг шт 1   

43 Установлення опалювальних радіаторів кВт 1,29   

44 Установлення кранів повітряних комплект 2   

  САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ПРИЛАДДЯ       

45 Заміна унітазів з бачком к-т 3   

46 Заміна раковин [умивальників] к-т 2   

47 Демонтаж пісуарів настінних [одиночних] к-т 3   

48 Установлення пісуарів настінних [одиночних] к-т 3   

49 Демонтаж туалетного гарнітуру шт 2   

50 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для 
ванн тощо 

шт 2   

51 Демонтаж сушарок для рук шт 1   

52 Установлення сушарок для рук шт 1   

53 Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 
1-клавішних 

шт 2   

54 Заміна штепсельних розеток герметичних та 
напівгерметичних 

шт 2   

55 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки 
дiаметром до 25 мм 

м 18   

56 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в труби 

м 18   

57 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах м 7   

58 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 
на скобах 

м 10   

59 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп шт 8   

60 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт 

шт 8   

61 Навантаження сміття вручну  т 5,4   

62 Перевезення сміття до 15 км т 5,4   

 


