
Найменування робіт
Одиниці

 виміру 

Ціна за

 одиницю 

Демонтажні роботи

Усі демонтажні роботи, прибирання, вивіз сміття договірна 

Чорнові будівельні роботи

Монтаж гіпсокартонних конструкцій (перегородка до шару) м2 280

Монтаж гіпсокартонних конструкцій (погонний метр ширина до 40 см) м/п пог. м. 240

Монтаж фальшстену з гіпсокартону м2 200

Монтаж ніш із гіпсокартону м2 240

Монтаж гіпсокартону в один шар. м2 260

Монтаж ніш під штори з гіпсокартону пог. м. 200

Гідроізоляція вологих приміщень м2 120

Пристрій звукоізоляції м2 120

Сантехнічні роботи

Влаштування штроби 30х30мм в цегляній стіні для розведення труб пог. м. 60

Влаштування висновків водопостачання (до 3м труби) шт 800

Монтаж труби водопостачання (від 3м) пог. м. 50

Упаковка труб в утеплювач пог. м. 5

Монтаж розподільного колектора шт 800

Монтаж фільтрів первинного очищення шт 250

Монтаж водозапірної арматури шт 80

Пристрій висновки каналізації (до 2м труби) шт 250

Монтаж труби каналізації (від 2м) пог. м. 80

Монтаж бойлера шт 600

Встановлення душового піддону шт 500

Установка розсувної системи для душу шт 1 000

Установка рушникосушарки шт 400

Установка інсталяції під унітаз, біде шт 600

Установка унітазу шт 500

Встановлення кнопки інсталяції шт 150

Установка раковини (накладний) шт 250

Монтаж вбудованої душової системи шт 600

Встановлення лійки для душу шт 150

Установка вбудованого змішувача шт 300

Установка змішувача (накладного із запрним клапаном) шт 250

Встановлення сифону шт 80

Монтаж настінних тримачів шт 150

Підключення пральної, сушильної машини шт 120

Підключення посудомийної машини шт 120

Монтаж фільтруючої системи зворотного осмосу шт 400

Оздоблювальні роботи (стіни)

Ґрунтовка поверхні під штукатурку м2 15

Грунтовка поверхні під штукатурку (погонний метр до 30см) пог. м. 15

Ґрунтовка поверхні бетоноконтактом під штукатурку м2 25

Установка маяків під штукатурку шт 12

Монтаж сітки на стик бетон-блок пог. м. 60

Високоякісна штукатурка гіпсовим розчином (до 3 см) м2 180

Високоякісна штукатурка (погонний метр ширина до 30 см) пог. м. 140

Грунтовка укосів під штукатурку пог. м. 15

Високоякісна штукатурка віконних та дверних укосів пог. м. 120



Грунтовка поверхні (стіни) + гіпс перегородки, (перед стартом) м2 м2 15

Грутнівка поверхні (погонний метр ширина до 30 см) м/п пог. м. 15

Грунтовка укосів перед стартом пог. м. 15

Стартова шаклівка по штукатурці перед склополотном м2 100

Стартове шпаклювання (погонний метр ширина до 30 см) м/п пог. м. 80

Стартова шаклівка по штукатурці укосів перед склополотном пог. м. 80

Грунтовка поверхні (стіни) + гіпс перегородки (перед склополотном) м2 15

Грутнівка поверхні (погонний метр ширина до 30 см) перед склополотном пог. м. 15

Грунтовка укосів під поклейку склополотна пог. м. 15

Поклейка склополотна на стіни м2 60

Поклейка склополотна (погонний метр ширина до 30 см) пог. м. 40

Поклейка склополотна на укоси пог. м. 60

Установка малярського куточка пог. м. 15

Грунтовка склополотна під шпаклівку стіни м2 15

Грунтовка склополотна під шпаклівку (погонний метр ширина до 30 см) пог. м. 15

Грунтовка склополотна під шпаклівку по укосах пог. м. 15

Шпаклівка стін під фарбування (два шари) м2 160

Шпаклювання стін під фарбування (два шари) (погонний метр ширина до 30 см) пог. м. 80

Шпаклівка укосів під фарбування (два шари) пог. м. 100

Ґрунтовка стін перед фарбуванням м2 15

Грунтовка поверхні перед фарбуванням (погонний метр ширина до 30 см) пог. м. 15

Грунтовка укосів перед фарбуванням пог. м. 15

Фарбування стін (два шари) м2 90

Фарбування стін (два шари) (погонний метр ширина до 30 см) м/п пог. м. 60

Фарбування укосів (два шари) пог. м. 60

Поклейка шпалер м2 120

Декоративна штукатурка м2 дог

Оздоблювальні роботи (стеля)

Грунтовка поверхні гіпсокартону м2 20

Закладка швів гіпсокартонних конструкцій м2 50

Грунтовка поверхні під поклейку склополотна м2 15

Поклейка склополотна на стелю м2 70

Грунтовка склополотна під шпаклівку м2 15

Шпаклівка стелі під фарбування м2 160

Грунтовка стелі під фарбування м2 15

Фарбування стелі у два шари м2 100

Грунтовка ніш для штор пог. м. 15

Шпаклівка стиків, примикань у нішах пог. м. 80

Грунтовка ніш під поклейку склополотна пог. м. 15

Поклейка склополотна в нішах пог. м. 70

Грунтовка склополотна під шпаклівку в нішах пог. м. 15

Шпаклівка ніш пог. м. 80

Грунтовка ніш під фарбування пог. м. 15

Фарбування ніш пог. м. 90

Монтаж молдингів та фарбування пог. м. 120

Монтаж карнизів та фарбування пог. м. 120

Оздоблювальні роботи (підлоги)

Ґрунтовка підлоги м2 15

Укладання ламінату м2 140

Організація стиків плитка-паркет пог. м. 100



Плиткові роботи

Облицювання підлоги керамогранітом м2 400

Облицювання стін керамогранітом м2 400

Облицювання дверей відкосів керамічною плиткою пог. м. 400

Облицювання ніш керамічною плиткою пог. м. 400

Зарізка плитки під 45 пог. м. 250

Вирізання отворів у плитці діам. до 50мм шт 150

Вирізання отворів у плитці діам. до 100мм шт 150

Додаткові роботи 

Завантаження та вивантаження матеріалів услуга

Транспортні витрати на доставку матеріалів услуга


