
Перелік ремонтних робіт на об’єктах ЛНАМ на 2015 рік 

з орієнтовними кошторисами витрат вартості  

станом на 09.11.2015 р. 

 

Найменування і 

адреса об’єкта 

Характер 

робіт 

Виконавець Вартість 

матеріа-

лів, грн. 

Варті-

сть 

робіт, 

грн. 

Примітка 

Архів ЛНАМ, 

Вірменська 23 

кап. ремонт персонал 

АГЧ 

закупле-

но 

основний 

об’єм 

- В процесі 

виконання 

Ремонт туалетів 

6 поверху 

корпусу 

Кримська, 8-10 

кап ремонт підрядник 

по договору 

ЦПХ 

закупле-

но 

19 000 

виконано 

Реконструкція 

залу їдальні, 

Кубійовича, 35а 

монтаж 

підвісної стелі 

підрядник 

по договору 

ЦПХ 

20 000  6 000 

виконано 

демонтаж 

частини старої 

стелі, системи 

вентиляції, 

ремонт 

підлоги 

персонал 

АГЧ 

2 000 - 

заміна 

проводки, 

монтаж 

приладів 

освітлення 

персонал 

АГЧ 

6 500 

частина 

закупле-

на 

- 

фарбування 

стелі 

персонал 

АГЧ 

закупле-

но 

- 

Заміна покриття 

підлоги 

коридору, 

 каф. скла, 

Кримська 8-10 

демонтаж 

покриття, 

підгонка 

дверей 

персонал 

АГЧ 

- -  

влаштування 

покриття з 

керамічної 

плитки 

фірма- 

підрядник 

42 000  

підрядник 

по договору 

ЦПХ 

31 000  

Поточний 

ремонт частини 

фасадів корпусів 

академії 

ремонт 

штукатурки, 

пофарбування 

персонал 

АГЧ 

закупле-

но 

- 

виконано 

Ремонт кабінету 

кафедри дерева, 

Снопківська, 47 

ремонт 

підлоги, 

малярно-

персонал 

кафедри, 

АГЧ 

10 000 - 
95 % 

виконано 



штукатурні 

роботи 

Ремонт стелі 

коридору каф. 

монументального 

живопису, 

Кримська, 8-10 

монтаж 

підвісної стелі 

підрядник 

по договору 

ЦПХ 

16 500 6 500 

монтаж 

приладів 

освітлення 

персонал 

АГЧ 

5 000 - 

Влаштування 

підлоги в 

аудиторіях каф. 

монументального 

живопису, 

Кримська, 8-10 

монтаж 

дерев’яної 

підлоги 

персонал 

АГЧ  

закупле-

но 

основний 

об’єм 

- В процесі 

виконання 

Ремонт 

умивальних 

кімнат 

гуртожитку 

(праве крило) 

укладання 

плитки на 

стіни, 

фарбування 

стін і панелей, 

заміна 

світильників 

персонал 

АГЧ 

закупле-

но 

основний 

об’єм 

 В процесі 

виконання 

Ремонт аудиторії 

каф. графіки, 

Вірменська, 23 

кап. ремонт персонал 

АГЧ 

7 000 - після архіву 

Ремонт сходової 

клітки, 

Вірменська, 23 

кап. ремонт персонал 

АГЧ 

23 500 - при 

наявності 

вільного 

персоналу 

Заміна покриття 

підлоги коридору 

2-4 поверхів, 

Кубійовича, 35 

демонтаж і 

влаштування 

покриття з 

керамічної 

плитки 

персонал 

АГЧ 

8 200 - при 

наявності 

вільного 

персоналу 

підрядник 

по договору 

ЦПХ 

7 100  

Ремонт коридору 

1 поверху, 

Снопківська, 47 

демонтаж і 

влаштування 

покриття стін 

з керамічної 

плитки 

персонал 

АГЧ 

закупле-

но 

основний 

об’єм 

- при 

наявності 

вільного 

персоналу 

Ремонт душової 

кімнати, 

гуртожиток, 

Кримська, 30 

3 кімнати 

 

кап. ремонт підрядник 

по договору 

ЦПХ 

19 000 

для однієї 

15 500 

для 

однієї 

доцільно 

проводити 

тільки після 

відновлення 

гідроізоляції 

фундаменту 

фірма- 

підрядник 

45 000 

для однієї 

Гідроізоляція 

фундаменту, 

кап. ремонт підрядник 

по договору 

23 000 60 000 виконано 

першу чергу 



гуртожиток 

Кримська, 30 

ЦПХ робіт (одне 

крило) 

Благоустрій 

території 

гуртожиток, 

Кримська, 30 

 

переукладання 

бетонних 

тротуарних 

плит 

підрядник 

по договору 

ЦПХ 

15 500 87 300 проводиться  

перша черга 

робіт  

Ремонт 

водомірного 

вузла, 

гуртожиток, 

Кримська, 30 

заміна 

трубопроводу 

водопостачан

ня 

персонал 

АГЧ 

5000 - 

виконано 

Влаштування 

велопарковки у 

подвір’ї 

гуртожитку 

Заміна 

паркану, 

в’їздних воріт, 

монтаж 

системи відео 

нагляду, 

виробництво і 

монтаж 

паркувальних 

рам  

знаходиться в процесі визначення 

 

Реконструкція 

приміщення 

складу, 

Снопківська, 47 

для каф 

скульптури і 

НДС 

монтаж 

перегородок 

підрядник 

по 

договору 

ЦПХ 

11 000 8 600 Виконано 

частково 

Капітальний 

ремонт коридору 

гуртожитку 

(один коридор 

одного крила) 

заміна дверей, 

ремонт 

електро- і 

інтернет 

проводів, 

малярні 

роботи 

персонал 

АГЧ та 

інформаці

йного 

відділу 

знаходиться в процесі 

визначення 

 

Ремонт 

приміщення 

галереї «Пори 

року» 

ремонт вікон, 

малярні 

роботи, при 

необхідності 

заміна 

(ремонт) 

покриття 

підлоги 

персонал 

АГЧ 

знаходиться в процесі 

визначення 

(частина матеріалів 

закуплена) 

 

 

Склав: 

головний інженер        Пилат І.І. 


