
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ § САНІТАРНО - ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
Сантехнічні роботи

№
п/п

' Я 1' 1 !.!! і ' ■ ‘ '
Найменування

Одиниця
виміру

Вартість 
послуг, грн 

зПДВ

1 Встановлення ванни
встановлення ванни сталевої 
прямокутної

ванна 590,76

2 встановлення ванни чавунної ванна 1198,73

3 Встановлення душової кабіни
звичайна складність 
встановлення

кабіна 608,57

4 Встановлення піддона душової 
кабіни

звичайна складність 
встановлення

245,71

5 Встановлення умивальника ... звичайний умивальник умивальник 194,65
6 Встановлення мийки звичайна мийка мийка 157,49

7
Встановлення мийки з підключенням 

змішувача та сифона
підвиїдена складиіеть 
встановлення

мийка 222,05

8 Встановлення змішувача звичайна складність змішувач 110,81
9 Встановлення сифона умивальник, мийка сифон 77,30
10 Встановлення унітазу унітаз 218,63
11 В ста н о в л е н ня. б і де біде 268,01
12 Встановлення піссуара піссуар 99,31
13 Встановлення регулятора тиску звичайна складність регулятор 249,23

14 Ремонт зливної системи бачка унітазу без демонгажа бачка унітаза бачок 199,91

15 Демонтаж змішувача
безкоштовний при заміні 
змішувача

змішувач 30,16

і 16 Демонтаж умивальника умивальник 96,35
17 Демонтаж унітаза унітаз 100,45
18 Демонтаж піссуара піссуар 31,68
19 Демонтаж ванни чавунна ванна ванна 400,25

- 20
Встановлення або демонтаж 
рушникосушника без заміни стояка 
водопостачання і зварювальних робіт

шт 235,99

21 Монтаж металопластикових труб,
довжина труби більше 3 м, 0
'А" ,0

м . 28,60

22

Монтаж поліпропіленових труб

довжина труби більше 3 м, 0  
1"

м 30,14

23
довжина труби більше 3 м, 0
1 '/4 "

м 39,58

24
довжина труби більше 3 м, 0  
1 'А"

м
- ...... ......................................

46,73
і



дробіння стін червона цегла
■А

Л Штробіння стін мрноліт .. м 24,98

27 Заміна батарей опалення металопласткові труби радіатор 346,76

28
Прочищення каналізації на кухні до 
стояка

до 3 м, звичайна складність
1

м 67,52

29
Прочищення каналізації в туалеті до 
стояка

послуга прочищення 148,81

30 Прочищення стояка каналізації до 10 м прочищення 255,79

31 0  50- 110 більше 10 метрів м 75,00

32
Прочищення каналізації у 
приватному секторі

д<р 10 м, звичайна складність прочищення 889,55

33
Прочищення каналізації у 
приватному секторі

більше 10 м, звичайна 
складність

м 95,56

34
Прочищення внутрішньої каналізації, 
траси

довжина труби більше 2 м, 0  
50

м 52,50

3-5 довжина труби більше 2 м, 0  
110

м 73,54

36
; ! МІН.»;-

Монтаж зворотнього клапана............
каналізації

каналізація 0  50 клапан 150,57

37 каналізація 0  110 клапан 250,09

38 Встановлення лічильників води
разом з фільтром і краном 
(комплекс робіт)

лічильник 162,88

39
Зняття лічильника води для повірки 
зі встановленням перемички лічильник 91,97

40
Встановлення лічильника води після 
повірки лічильник 91,97

41 Встановлення фільтра жорсткого 
очищення води без нарізання різьби фільтр 197,50

42 Зварювальні роботи .. ........ середня складність стик 468,25

43 Ліквідація повітряних пробок в 
радіаторах

радіатор 50,24

44
Регулювання змивних бачків , заміна 
прокладок біля дзвона та кульового 
клапана

система зливу 158,92

45 Прочищення чавунних сифонів ванна сифон 179,99

46 Прочищення пластмасових або 
латунних сифонів

умивальник, мийка, ванна сифон 219,11

47 Заміна гумових муфт та манжетів 
унітазів ... ....... .

система зливу 106,63

48
Притирання пробкових кранів 
змішувачів умивальник, мийка, ванна змішувач 39,17

49 Регулювання триходових кранів кран 19,60

50
Встановлення та технологічна 
підготовка до експлуатації системи
по

радіатор 1214,11

51
Закріплення приладів сантехнічного 
призначення, що розхитались 
системи ГВП та ХВГІ

кран 81,32



*>
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52 Заміна футорки(ніпеля) на батереТ шт 74,12

53 Заміна картріджа у змішувачі ІНТ 123,73

54
Зняття теплового лічильника з - 
встановленням тимчасової вставки

шт 238,45

55
Складання акту щодо демонтажу/монтажу приладів обліку ГЕМІ та 
ХВП

шт 209,53

56 Заміна автоматів автомат 124,49
57 Заміна пробок на автомати , ; ; комплект 249,22
58

Заміна лічильника електроенергії
однофазного лічильник 149,88

59 трьохфазного лічильник 129,53

60 Монтаж електропроводки :,а !
відкритий монтаж без 
штробіння

м 36,48

61 Встановлення розеток розетка 35,06
62 Встановлення вимикачів ..... вимикач 39,69
63 Підключення люстри ... .... звичайна складність люстра 199,27

64
Встановлення та підключення 
вентилятора ... .

вентилятор 149,82

65 Діагностика електропроводки м 58,33


