
Розцінки на будівельні роботи 
станом: березень 2020р

ОД.
ВИМІРУ

ЦІНА 
(ГРН)

Демонтажні роботи
Демонтаж  ГКЛ перегородок м2 100
Демонтаж цегляних перегородок товщ. 120 мм м2 150
Демонтаж цегляних стін товщ. 250 мм м2 280
Демонтаж цегляних стін товщ. 380 мм м2 380
Демонтаж цегляних стін товщ. 510 мм м2 420
Демонтаж бетонних перегородок м2 500
Демонтаж дощатої підлоги м2 60
Демонтаж підвісних стель м2 60
Демонтаж штукатурки м2 70
Демонтаж старих шпалер м2 50
Очищення поверхонь від фарби м2 60
Демонтаж дерев'яного перекриття м2 230
Демонтаж залізобетонного перекриття м2 700
Демонтаж цементної стяжки товщ. до 50мм м2 80
Зняття рулонного покриття підлоги м2 30
Демонтаж плінтусів м.пог 10
Демонтаж керамічної плитки м2 80
Демонтаж паркету (без збереження) м2 60
Демонтаж ламінату м2 50
Очищення поверхні від масляної фарби м2 80
Демонтаж унітазу шт. 150
Демонтаж радіаторів опалення шт. 100
Демонтаж котла шт. 300
Демонтаж умивальника шт. 100
Демонтаж пластикового каналізаційного стояка м.пог 100
Демонтаж чавунного каналізаційного стояка м.пог 200
Демонтаж труб (опалення, вода, каналізація) м.пог 50
Демонтаж електричних проводів м.пог 10
Демонтаж розеток, вимикачів шт. 20
Демонтаж світильників шт. 60
Демонтаж дверних блоків без збереження шт. 100
Демонтаж віконних блоків без збереження шт. 150
Демонтаж вагонки без збереження м2 50

Оздоблювальні роботи
120мм м2 250
250мм м2 400

до 100мм м2 180
до 250мм м2 250

Монтаж гіпсокартонних перегородок м2 270
стіни м2 180
стеля м2 180
стіни м.пог 150
стеля м.пог 170
стіни м.пог 180
стеля м.пог 180

Влаштування ГКЛ арок до 1200мм шт. 800
стіни м2 140
відкоси м.пог 140

Archi-Create

НАЗВА

Монтаж гіпсокартонних плит на клей

Мурування цегляних стін/перегородок товщ.

Мурування стін/перегородок з газоблоків,піноблоків товщ.

Монтаж гіпсових плит на металевих профілях 

Монтаж прямолінійних гіпсокартонних коробів (одна площина)

Монтаж криволінійних гіпсокартонних коробів (одна площина)
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стеля м2 140
Зароблення швів гіпсокартонних плит м2 30
Монтаж підвісної стелі типу «Армстронг» м2 180
Монтаж натяжної стелі (робота+матеріал) м2 350

стіни м2 120
стеля м2 140

Зароблення швів звукоізолюючих плит м2 30
підлога, стіни 

(відкоси) 
м2 

(м.пог) 15

стеля м2 20
підлога м2 30
стіни м2 100
відкоси м.пог 80
стеля м2 100

Засипка керамзиту під стяжку м2 30
Влаштування демпферної стрічки м.пог 20

до 50мм м2 120
55-100мм м2 160

Армування стяжки м2 20
Влаштування самовирівнюючої стяжки м2 100

підлога м2 50
стіни м2 60
відкоси м.пог 50
стеля м2 70
підлога м2 30
стіни м2 30

відкоси, короби м.пог 30
стеля м2 50

Влаштування наливної підлоги м2 120
Влаштування фанери,OSB по бетонній основі один шар м2 70
Настилання підкладки під ламінат, паркетну дошку м2 20
Вкладання ламінату м2 80

на підкладку м2 100
по клею м2 180

Вкладання паркету м2 200
Вкладання художнього паркету м2 300
Циклювання паркету м2 40
Шпаклювання паркету м2 40
Колорування паркету, паркетної дошки масив (2 шари) м2 60
Лакування паркету (3 шари) м2 60
Вкладання підлогової дошки м2 180
Влаштування підлоги з лінолеуму, ковроліну м2 80
Монтаж терасної дошки м2 220
Встановлення перехідних планок, металевих кутників м.пог 100

пластикових м.пог 120
дерев'яних м.пог 160

штучного каменя м.пог 200
Монтаж кронштейна для підвіконника шт. 50

пластикових м.пог 120
дерев'яних м.пог 160
пластик м.пог 50
дерево м.пог 80
МДФ м.пог 70

під ковролін м.пог 80
плитка м.пог 180
стіни м2 50

Монтаж звукоізолюючих плит

Грунтування

Вкладання теплоізоляційних плит (мінвата, пінопласт, ЕППС)

Гідроізоляція

Обрабка поверхонь протигрибковою грунтівкою

Вкладання паркетної дошки

Зарізка підвіконників під 45 градусів

Влаштування Ц/Пстяжки

Монтаж підвіконників

Монтаж плінтуса
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відкоси м.пог 50
стеля м2 70
стіни м2 70
відкоси м.пог 70
стеля м2 90
стіни м2 130
відкоси м.пог 110
стеля м2 150
стіни м2 80

відкоси, кути м.пог 80
стеля м2 100
стіни м2 140

відкоси, короби м.пог 120
стеля м2 160
стіни м2 150
стеля м2 170
стіни м2 30
стеля м2 30

внутрішнього м.пог 60
зовнішнього м.пог 40
арочного м.пог 80
стіни м2 80

відкоси, короби м.пог 70
стеля м2 85
стіни м2 85

відкоси, короби м.пог 80
стеля м2 90

венеціанка м2 220
травертин м2 220

імітація бетону м2 220
імітація шкіри м2 280
імітація дерева м2 280

стіни м2 100
відкоси, короби м.пог 100

стіни м2 110
відкоси, короби м.пог 110

стіни м2 130
відкоси, короби м.пог 130

стіни м2 110
відкоси, короби м.пог 110

стіни м2 110
відкоси, короби м.пог 110

стіни м2 100
відкоси, короби м.пог 100

стіни м2 100
відкоси, короби м.пог 100

стіни м2 110
відкоси, короби м.пог 110

стіни м2 180
відкоси, короби м.пог 180

підлога м2 370
стіни м2 370

відкоси, короби м.пог 250
підлога м2 400
стіни м2 400

відкоси, короби м.пог 270

Поклейка паперових шпалер без підбору малюнка

Поклейка паперових шпалер з підбором малюнка

Шпаклювання під фарбування, шпалери, декоративну штукатурку 
(допустиме відхилення <1мм )

Поклейка склошпалер під фарбування

Влаштування скловолокна

Штукатурка під маяки

Візуальне вирівнювання

Шпаклювання під фарбування, шпалери, декоративну штукатурку 
(допустиме відхилення <2мм )

Шліфування поверхонь перед фарбуванням, поклейкою шпалер

Монтаж ПВХ, перфорованого кутника, паперової стрічки

Фарбування водоемульсійними фарбами

Фарбування латексними фарбами глянцеві

Поклейка вінілових шпалер без підбору малюнка

Поклейка вінілових шпалер з підбором малюнка

Поклейка бамбукових шпалер

Поклейка коркових шпалер

Поклейка текстильних шпалер

Поклейка фотошпалер

Облицювання керамічною плиткою

Облицювання керамогранітною плиткою

Нанесення декоративної штукатурки

Влаштування штукатурної сітки
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підлога м2 від 450
стіни м2 від 450

відкоси, короби м.пог від 300
підлога м2 300
стіни м2 300

відкоси, короби м.пог 300
Укладання фігурної плитки (багатокутники, хвилястий край, пазли) м2 від 450
Влаштування фриза м.пог 220
Виготовлення і облицювання душового піддона шт. від 350
Виготовлення ніш з плитки шт. від 600
Виготовлення сходинки з плитки м.пог від 400
Облицювання гіпсовими декоративними плитами м2 договірна
Облицювання дерев'яними декоративними плитами м2 договірна
Фугування швів керамічної плитки м2 30
Фугування швів декоративної плитки під "цеглу", "камінь" м2 60
Підрізання керамічної плитки під кутом 45 градусів м.пог 150
Вирізання отворів в плитці шт. 100
Влаштування гіпсових багетів, молдингів м.пог 70
Влаштування поліоретанових багетів, молдингів м.пог 75
Влаштування пінополістерольних багетів, молдингів м.пог 75
Влаштування ліпнини м/п 50
Фарбування багетних виробів (карнизів) м.пог 40
Грунтування та фарбування газових труб (3шари) м.пог 60
Монтаж римських штор м.пог 100
Монтаж жалюзі м.пог 100
Монтаж карнизів для штор м.пог 100

стіни м2 150
відкоси, короби м.пог 130

стеля м2 170
стіни м2 140

відкоси, короби м.пог 110
стеля м2 150

Монтаж дерев'яних кутників м.пог 40
Шліфування вагонки, блок хауса, фальш бруса м2 40
Пропитка дерева речовинами від шкідників м2 20
Колорування вагонки, блок хауса, фальш бруса (2шари) м2 40
Лакування вагонки, блок хауса, фальш бруса (3шари) м2 60

вхідних шт. 800
розсувних шт. 700

прихов. монтаж шт. 700
міжкімнатних шт. 600

Монтаж фіксаторів для дверей шт. 70
Монтаж вікон шт. договірна

Електромонтажні роботи
Штробіння каналів по цеглі до 10см м.пог 25
Штробіння каналів по бетону до 10см м.пог 50
Штробіння каналів по цеглі до 20см м.пог 50
Штробіння каналів по бетону до 20см м.пог 100
Закидання електромонтажних штраб м.пог 30
Прокладання електрострумного кабеля м.пог 25
Прокладання гофри м.пог 35
Висверлювання отворів в цеглі під розетки шт. 30
Висверлювання отворів в бетоні під розетки шт. 60
Монтаж коробок розподільчих та монтажних шт. 30
Комутація розподільчої коробки шт. 100

Монтаж дверей

Влаштування дерев’яної вагонки

Влаштування ПВХ вагонки

Облицювання плиткою габаритом більш ніж 600мм.

Облицювання мозаїкою
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Монтаж автоматів шт. 120
Монтаж розподільчого щитка шт. 300
Монтаж слаботочного щитка шт. 250
Монтаж сигналізаційного щитка шт. 250
Монтаж розеток та вимикачів шт. 50
Монтаж дзвінка шт. 100
Монтаж вентиляторів шт. 150
Монтаж закладних конструкції для світильників під натяжну шт. 50
Монтаж точкових світильників шт. 80
Монтаж бра шт. 150
Монтаж трекових світильників шт. 300
Монтаж світильника шт. 200
Монтаж люстри шт. 300
Монтаж лед стрічки м.пог 60
Монтаж короба під лед стрічку м.пог 80
Монтаж трансформаторів до лед стрічки шт. 80
Монтаж і підключення стабілізатора напруги шт. 200
Висверлювання отворів під точкові світильники шт. 80

кабель м2 150
мат м2 125

Монтаж механічних регуляторів теплої підлоги шт. 100

Сантехнічні роботи
Влаштування каналів (штраб) для труб по цеглі м.пог 100
Влаштування каналів (штраб) для труб по бетону м.пог 200
Монтаж короба під газову витяжку м.пог 100
Закидання сантехнічних штраб м.пог 80
Влаштування каналу для газового шлангу під газову плиту м.пог 150
Монтаж пінопласту та фольги під теплу підлогу м2 30
Монтаж теплої підлоги м2 170
Врізка в систему холодної, гарячої води т. 700
Врізка в каналізаційний стояк т. 700
Обезшумлення каналізаційного стояка м.пог 80
Врізка в систему опалення т. 700
Монтаж виводів водопостачання т. 700
Монтаж виводів опалення т. 700
Монтаж виводів під котел т. 1400
Монтаж лічильника води (не пломбуємо) шт. 500
Монтаж котла шт. 600
Монтаж і підключення радіаторів опалення шт. 400
Монтаж і підключення підлогових конвекторів шт. від 400
Монтаж гребінки 1 контур 300
Монтаж Unibox шт. 500
Монтаж інсталяції шт. 800
Монтаж рушникосушки шт. 350
Монтаж приборних кранів шт. 120
Монтаж водонагрівача шт. 350
Монтаж фільтра для води шт. 500
Монтаж ревізійних дверцят пластикових шт. 100
Монтаж ревізії прихованого мантажу шт. 400
Монтаж редуктора тиску шт. 600
Монтаж групи байпас шт. 400
Встановлення унітазу шт. 400
Встановлення біде шт. 400
Встановлення умивальника шт. 400
Встановлення душового піддона шт. 500

Влаштування електричної теплої підлоги
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Монтаж душової скляної шторки на піддон шт. 400
Монтаж душової скляної шторки на підлогу шт. 800
Встановлення ванни шт. 600
Встановлення та підключення гідробокса шт. 400
Монтаж змішувача шт. 200
Монтаж гігієнічного душу шт. 200
Монтаж душової системи шт. 300
Монтаж душової системи "тропічний душ" шт. 500
Монтаж трапу шт. 400
Монтаж тумби під умивальник шт. 300
Монтаж навісного пеналу шт. 300
Монтаж аксесуарів для ванної кімнати шт. 80
Монтаж дзеркала шт. 300
Підключення пральної машини шт. 100
Підключення посудомийної машини шт. 150

Додаткові роботи
Прибирання після ремонту м2 120
Підйом матеріалів мішок договірна
Завантаження сміття на машину мішок/пов. договірна
Приготування цементного розчину м.куб 450
Вивіз (Газон) шт. від 1500
Вивіз сміття (в/п до 1,5т.) шт. від 1200
Доставка будівельних матеріалів (в межах міста в/п до 1,5т.) шт. 400-500

Примітки:

Контакти:
https://archi-create.com.ua
+38098 437 4197 Назар Томащук (архітектор)
+38067 962 1761 Петро Михайлович (виконроб)

1) Вартість робіт може коливатись із зміною курсу валют чи згідно зміни вартості робіт підрядних організацій.
2) 
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