
 

Додаток 2 
 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - 

технічні вимоги до предмета закупівлі 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Реконструкція (модернізація) частини адміністративного приміщення під центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП)  у м.Бориславі Львівської області, вул.Шевченка, 42 
 
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Улаштування обмазувальної гiдроiзоляцiї м2 80,86   

2 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з 
плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих 

м2 80,86   

3 Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого  
пiнополістиролу 100мм 

м3 8,24772   

4 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар м2 80,86   

5 Плiвка полiетиленова м2 88,946   

6 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

м2 80,86   

7 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати /30 мм/ 

м2 80,86   

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

м2 80,86   

9 Клей для плитки Ceresit кг 420,472   

10 Плитки керамічні для підлог м2 82,4772   

11 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 86,5202   

12 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у 
кам'яних стiнах 

м2 6,48   

13 Блоки дверні (комплектна поставка)  /Д-1, Д-2/ м2 6,48   

14 Установлення металевих дверних коробок iз 
навiшуванням дверних полотен 

м2 1,9968   

15 Блоки  дверні з алюмінієвого профілю  подвійні /Д-3/ м2 1,9968   

  Перегородки       

16 Влаштування перегородок пластикових м2 15,51   

17 Перегородки пластикові. м2 15,51   

  Стеля       

18 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону 
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 

м2 16,172   

19 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

м2 80,86   

20 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм 
при нанесенні за 3 рази 

 м2 80,86   

21 Високоякiсне фарбування акриловими сумiшами стель 
по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 80,86   



1 2 3 4 5 
  Стіни       

22 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 

м2 22,508   

23 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi 
будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону 

м2 112,54   

24 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази 

 м2 112,54   

25 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

 м2 112,54   

26 Високоякiсне фарбування акриловими сумiшами стiн по 
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 112,54   

  

 


