
Додаток № 2 до ТД 
 

інформація про необхідну технічну, якісну та кількісну характеристику 
предмета закупівлі   

 
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції за 
підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою (у разі її 
використання) документ (документи) довільної форми, який (які) підтверджує(-
ють) відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі визначеним у Додатку № 2 до ТД. 

 

Технічне завдання  
на Ремонт (реставраційний) пам’ятки архітектури та історії – 

Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі 
політичні діячі, 1936-1938 рр. (охоронний № 920-Кв) на площі 
Михайлівській, 1 в Шевченківському районі м. Києва. Заміна 

віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів 
та підвіконня 

 
Обсяги робіт: 

№ 
п/п 

Найменування робіт та витрат 
Одиниц

я 
виміру 

Кількість 
Примітки 

1 2 3 4 5 
1. Демонтажні роботи 

1. 
Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток в санвузлах 

м2 127,5  

2. Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних 
будiвлях 

 м2 7,725  

3. Пробивання борозен в бетонних стiнах та пiдлогах, 
перерiз борозен до 60 см2 (розбирання частини 
мозаїчних підвіконь) 

м 722,35  

4. Знiмання засклених вiконних рам м2 4565,04  
5. Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
     шт. 440  

6. Знiмання дверних полотен м2 187,52  
7. Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
шт. 25  

8. Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, 
звисiв тощо з листової сталi 

м 799,6  

9. Навантаження смiття вручну т 123,816  
10. Перевезення сміття до 30 км т 123,816  

2. Ремонтно-реставраційні роботи. 
ІНТЕР’ЄРИ 

11. Розчищення поверхонь від фарбування та 
шпаклівки гладеньких поверхонь 

м2 883,025  

12. Відтворення мозаїчного підвіконня покриття товщ. 
20мм 

м2 72,235  

13. На кожнi 5 мм змiни товщини додавати до товщ. 
60мм 

м2 72,235  

14. Забивання вибоїв у мозаїчних підвіконнях мiсць 50  
15. Улаштування додаткового "порожка" товщ. 20мм з 

мозаїчного бетону для вікон 
м2 231,884  



16. На кожнi 5 мм змiни товщини додавати до товщ. 
100мм 

м2 231,884  

17. Улаштування мозаїчного "порожка" товщ. 20мм 
для дверей 

м2 11,4  

18. На кожнi 5 мм змiни товщини додавати до товщ. 
100мм 

м2 11,4  

19. Заповнення пустот в чвертях цегельних стін 
газобетоними блоками 

м2 540,0  
 

20. Улаштування основи пiд штукатурку з металевої 
сiтки по цегляних та бетонних поверхнях 

м2 1130,272  

21. Штукатурення плоских поверхонь вiконних та 
дверних укосiв по бетону та каменю 

м2 1130,272  

22. Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 
мм при нанесенні за 2 рази 

м2 2013,297  

23. Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу (типу"сатенгіпс"), на кожний шар 
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 
товщини 2 мм) 

м2 2013,297  

24. Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 2013,297  

25. Облицювання поверхонь стін санвузлів 
керамiчними плитками 300х600 мм на розчині із 
сухої клеючої суміші 

м2 127,5  

ФАСАДИ 
26. Розчищення обштукатурених гладеньких 

поверхонь 
м2 986,68  

27. Розшивання тріщин в штукатурці м 1,2  
 

28. 
Ремонт штукатурки зовнiшнiх прямолiнiйних 
відкосів по каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином з землi та риштувань 

м2 121,52  

 
29. 

Укріплення поверхонь штукатурки, що 
зберігається, а також країв локальних відколів 
штукатурної маси 

м2 1108,2  

30. Гiдрофобiзацiя обштукатурених стiн м2 121,52  
31. Фарбування укосів по пiдготовленiй 

поверхнi при грунтуванні за 2 рази та фарбуванні 
за 2 рази 

м2 847,704  

Прорізи 
ВІКНА 

32. Алюмінієві світлопрозорі конструкції 
(блоки)(алюмінієва система МВ-70НІ): 
алюмінієвий профіль Aluprof (Польща); фурнітура 
Fapim  (Італія), Roto (Німеччина) для створок 
висотою більше 2400мм; склопакет 6LowE-14Ar 
Swsp-4 SE-14Ar Swsp-4LowE 

м2 2443,7 Площа 
зазначена з 
урахуванням 
розширювачів 
(площа без 
розширювачі
в 2242,2 м2) 

33. Заповнення вiконних прорiзiв готовими віконними 
алюмінієвими світлопрозорими конструкціями 
(блоками) площею до 3 м2 та більше 3 м2. 

м2 2443,7  

34. Установлення дерев'яних дубових пiдвiконних 
дошок з підливанням розчином (при застосуванi 
лiсоматерiалiв iз дуба, бука, граба, ясена) 

м 77,25  

35. Дошки підвіконні дубові м2 7,725  



36. Установлення віконних відливів м 799,6  
37. Відливи віконні м 829,2  

БАЛКОННІ ДВЕРІ 
38. Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

алюмінієвими світлопрозорими конструкціями 
(блоками) площею більше 3м2 

м2 187,52  

39. Алюмінієві світлопрозорі конструкції (блоки), двері 
(алюмінієва система МВ-70НІ): алюмінієвий 
профіль Aluprof (Польща); фурнітура Fapim (Італія), 
Roto (Німеччина) для створок висотою більше 
2400мм; склопакет 6LowE-14Ar Swsp-4 SE-14Ar 
Swsp-4LowE 

 
 

м2 

 
 

187,52 

Площа 
зазначена з 
урахуванням 
розширювачів 
(площа без 
розширювачів 
170,2 м2)  

Будівельні машини і механізми 

1. Пiдiймачi вантажопасажирськi,  
вантажопiдйомнiсть 0,8 т 

маш-год 110,56  

2. Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 143,48  

3. Крани на автомобiльному ходу,  
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 15,35  

4. Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш-год 29,51  

5. Навантажувачi одноковшеві, вантажопiдйомнiсть 1 т маш-год 20,282  

6. Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 11,92  

7. Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього 
згоряння,тиск до 686 кПа [7 ат],  
продуктивність 2,2 м3/хв 

 
маш-год 

 
3,26 

 

8. Навантажувачi одноковшеві унiверсальнi, фронтальнi, 
пневмоколiснi, вантажопiдйомнiсть 2т 

маш-год 0,89  

Будівельні машини враховані в складі загальновиробничих витрат 

1. Перфоратори електричнi маш-год 757,511  

2. Машини мозаїчно-шлiфувальнi маш-год 139,333  

3. Шуруповерти маш-год 215,2  

4. Дрилi електричнi маш-год 118,540  

5. Люльки двомiснi самопiдйомнi, вантажопiдйомнiсть 
300/500 кг 

маш-год 48,552  

6. Вiбратори поверхневi маш-год 30,555  

7. Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш-год 6,227  

8. Станок для різання керамічної плитки маш-год 28,12  

9. Пилка дискова електрична маш-год 8,36  

10. Фарборозпилювачi ручнi маш-год 211,4  

11. Перфоратор пневматичний маш-год 6,52  

Будівельні матеріали, вироби і конструкції 

1. Алюмінієві світлопрозори конструкції 
(блоки)(алюмінієва система МВ-70НІ): алюмінієвий 
профіль Aluprof (Польша);фурнітура Fapim  (Італія), Roto 
(Германія) для створок висотою більше 2400мм; 
склопакет 6LowE-14Ar Swsp-4 SE-14Ar Swsp-4LowE 

м2 2443,73  

2. Алюмінієві світлопрозори конструкції (блоки), двері 
(алюмінієва система МВ-70НІ):    алюмінієвий профіль 
Aluprof (Польша); фурнітура Fapim  (Італія), Roto 
(Германія) для створок висотою більше 2400мм; 
склопакет    6LowE-14Ar Swsp-4 SE-14Ar Swsp-4LowE 

м2 187,52  

3. Грунтовка OS Concre-Fill фірми Remmers л 1102,02  

4. Сітка з нержавіючої сталі м2 1243,3  

5. Штукатурка Ротбанд кг 57643,9  

6. Акрилова фарба INDEKO plus фірми CAPAROL л 503,32  



7. Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна балон 747  

8. Розчин з мармуровим дрiбняком для мозаїчних пiдлог 
[без барвника] на звичайному цементi 

м3 29,45  

9. Фарба Betonacryl фірми Remmers л 339,08  

10. Силіконовий герметик 0,28 мл шт. 865  

11. Блоки газобетонні 600х200х100 шт 4500  

12. Відливі віконні м 829,2  

13. Штукатурка LIAKOR KLR 1,5 кг 2674,16  

14. Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього 
облицювання стiн  

м2 128,78  

15. Дюбель шт 7422  

16. PLEXTOL D 2040 л 312,2  

17. Дошки підвіконні дубові. м2 7,725  

18. Гіпсова шпаклівка Сатенгіпс Кнауф кг 4711,59  

19. Гiпсовi в'яжучi Г-3 т 3,14  

20. Силіконовий герметик Mapesil АС фірми "Mapei" л 20,42  

21. Грунтовка з гідрофобізуючим ефектом Impragniergrund 
фірми Remmers 

л 36,46  

22. Грунтовка глибокого проникнення л 290,32  

23. Папiр шлiфувальний м2 49,93  

24. Пiсок природний, рядовий м3 9,66  

25. Суміш для газоблоків Полімін ПБ-55 кг 1231,2  

26. Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 кг 828,75  

27. Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 51,77  

28. Шурупи шт 2823  

29. Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 
М50 

м3 0,54  

30. Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:3 м3 0,36  

31. Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер кг 25,5  

32. Вода м3 25,63  

33. Цвяхи дротянi оцинкованi для азбестоцементної 
покрiвлi 4,0х100 мм 

т 0,0162  

34. Шлiфкруги шт 6,31  

35. Карборунд кг 6,52  

36. Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi 
ширини, товщина 25 мм, III сорт 

м3 0,041  

37. Дрантя кг 13,78  

38. Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0039  

 
Загальні вказівки: 

1. Архітектурні рішення проєкту виконано у відповідності до: 

- Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

- ДБН А.2.2-14-2016 « Склад та зміст науково-проєктної документації 
на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування»; 

- ДСТУ-НБВ.3.2-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-
реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування». 

2. Науково-проєктною документацією передбачено: 

- демонтаж віконних заповнень; 

- встановлення коробок, які закріплюються до стін; 



- монтаж алюмінієвих конструкцій з склопакетом теплопровідністю 
1,4; 

- влаштування систем ущільнення та монтажних швів; 

- відновлення відкосів; 

- встановлення підвіконь в приміщеннях де влаштовані дерев’яні 
підвіконня, та відновлення мармурових підвіконь; 

- влаштування відливів із покрівельної сталі з полімерним 
покриттям; 

- відновлення оздоблення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін. 
3. На підставі виконаного натурного обстеження та архітектурного 

обміру віконних заповнень встановлені типи віконних заповнень в 
залежності від габаритних розмірів та конфігурації конструкцій 
заповнень – імпоста та переплетення. 

4. Ширина віконних та дверних коробок для розрахунку площі 
заповнень прийнята 60мм. Вона може коригуватись фірмою-
виробником з огляду на прийняту для виконання систему 
алюмінієвих конструкцій. 
 

Демонтажні роботи виконувати в наступній послідовності: 
1. Зняти внутрішні віконні рами; 
2. З метою максимального збереження опорядження віконних та 

дверних прорізів (штукатурення відкосів) необхідно: 

- на відстані 100 мм від коробки (зі сторони інтер’єру) зробити 
вертикальні прогалини в укосах глибиною 60 мм.; 

- вилучити шар штукатурки, що прилягає до коробки; 

- вилучити шар штукатурки з підвіконня та стелі. 
3. Зняти зовнішні засклені віконні рами; 
4. Демонтувати віконні відливи; 
5. Обрізати металеві кріплення коробки (внутрішні); 
6. Дуже обережно, щоб не пошкодити штукатурку зовнішніх відкосів, 

демонтувати зовнішню коробку попередньо зрізавши кріплення; 
7. Після демонтажу першого віконного заповнення викликати 

проєктувальників для можливого уточнення вузлів кріплення. 
 

Під час виконання робіт повинні використовуватися матеріали, 
конструкції (марка/фірма, країна виробництва), які відповідають 
технічним та технологічним характеристикам матеріалів, конструкцій 
передбачених науково-проєктною документацією або еквівалент. 

 
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі 
тендерної пропозиції повинен надати: 

1. Розрахунок договірної ціни, зведений кошторисний розрахунок, 
локальний кошторис та відомість ресурсів. 

2. Календарний графік виконання робіт. 
3. План фінансування робіт 



4. Копію ліцензії з додатками (чинну на строк виконання робіт) учасника 
торгів, яка дозволяє виконання робіт пов’язаних з будівництвом об’єкта 
архітектури, що за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або 
інженерного обладнання відноситься до V (п’ятої) категорії складності та 
класу наслідків – СС3 та на вид робіт за кодом 1.11.00 – реставрація, 
консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини. 

5. Копія чинного дозволу Держпраці на виконання робіт, що є 
предметом закупівлі. 

6. Надати копії сертифікатів відповідності на вироби, які підтверджують 
відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до 
предмета закупівлі, встановленим замовником (наявність  сертифікатів 
України на  профілі та на світлопрозорі конструкції в цілому; наявність 
сертифіката ISO9001 безпосередньо на профіль; висновки санітарно-
епідеміологічних експертиз на профіль, склопакет, фурнітуру; протоколи 
лабораторних випробувань продукції). 

 
Додатки до технічного завдання:  
1. Основні положення організації реставрації; 
2. Технологія виконання робіт; 
3. Специфікація та креслення. 


