
Ціни на сантехнічні роботи від 30.01.2018 

Види робіт Додаткові умови 
Одиниці 
виміру 

Вартість 
робіт,грн. 

 

Установка сантехнічного обладнання 

Установка ванни 

на ніжки з установкою 

змішувача і сифона 

установка ванни стальної ванна 345  

установка ванни акрилової ванна 450  

установка акрилової ванни 

кутовий 
ванна 500  

установка ванни чавунної ванна 550  

установка гидромассажной 

ванни 
ванна 800  

Пристрій цегляного підстави для установки ванни ванна 310  

Установка декоративної панелі під ванну панель 160  

Установка душових дверей на ванну двери 280  

Установка душової кабіни  

установка піддону, дверей, 

змішувача і сифона 

звичайна складність установки кабина 650  

підвищена складність установки кабина 850  

 

Установка гідробоксу 

звичайна складність установки кабина 950  

підвищена складність установки кабина 1300  

з установкою змішувача і 

сифона 

 

звичайна складність установки поддон 200  

підвищена складність установки поддон 300  

Установка піддону душової 

кабіни 

звичайна складність установки двери 300  

підвищена складність установки двери 450  

Установка інсталяції душової 

кабіни 

комплекс робіт з 

штробленню 

без установки душової 

кабіни 

звичайна складність установки инсталляция 900  

підвищена складність установки инсталляция 1500  

Установка раковини у ванній  

з підключенням змішувача та 

сифона 

звичайний умивальник умывальник 235  

підвищена складність установки умывальник 350  

умивальник "тюльпан" на ніжці умывальник 275  

умивальник з тумбою, без 

підгонки або підрізування 
умывальник 300  

Установка умивальника  
умивальник з тумбою, з 

підгонкою або подрезкой 
умывальник 400  

Установка мийки звичайна мийка мойка 275  



з підключенням змішувача та 

сифона 

підвищена складність установки 
мойка 350  

Установка змішувача, 

заміна змішувача 

звичайна складність смеситель 150  

підвищена складність смеситель 250  

Установка сифона 

установка сифона під 

умивальник 
сифон 90  

установка сифона під ванну, 

пластиковий сифон 
сифон 150  

Заміна сифона 

чавунний сифон на пластиковий сифон 250  

заміна пластикового сифона 

через ревізійне вікно 
сифон 300  

заміна чавунного сифона через 

ревізійне вікно 
сифон 450  

Установка унітазу з підключенням бачка і налаштуванням 

зливної системи 
унитаз 350  

установка біде биде 350  

установка пісуара писсуар 350  

Установка інсталяції унітазу з підгонкою системи зливу, 

установка унітазу не входить у вартість 
инсталляция 800  

Заміна бачка унітазу 
звичайна складність бачок 150  

підвищена складність бачок 250  

Ремонт зливної системи 

бачка унітазу 

без демонтажу бачка унітазу бачок 150  

з демонтажем бачка унітазу бачок 250  

Заміна прокладок змішувача смеситель 80  

Вирізання отвору під мийку отверстие 150  

Свердління отвору в металевій мийці під змішувач отверстие 180  

Свердління отвору в плитці під змішувач отверстие 270  

Демонтаж і монтаж гофри гофра 80  

Демонтаж змішувача 

 

звичайна складність смеситель 50  

підвищена складність смеситель 75  

Демонтаж ексцентриків 

 

звичайна складність комплект 40  

підвищена складність комплект 100  

 Демонтаж умивальника умывальник 50  

Демонтаж унітазу без збереження цілісності унитаз 70  

без пошкоджень унитаз 200  



Подготовка основания под 

унитаз 
выравнивание основания после 
демонтажа 

унитаз 100  

Демонтаж биде биде 70  

Демонтаж писсуара писсуар 70  

Демонтаж компакта компакт 70  

Демонтаж ванни 

сталева не обкладені ванна ванна 100  

акрилова не обкладені ванна ванна 100  

сталева обкладена ванна ванна 225  

чавунна ванна не обкладена ванна 250  

чавунна ванна обкладена ванна 350  

акрилова обкладена ванна ванна 225  

Демонтаж душевой кабины 
без збереження цілісності кабина 120  

без пошкоджень кабина 350  

Заміна, монтаж труб, ціни 

Заміна стояка 

водопостачання (холодна 

вода) без зварювальних робіт 

без проходу через панель стояк 550  

з проходом через 1 панель стояк 650  

з проходом через 2 панелі стояк 750  

Заміна стояка 

водопостачання (гаряча вода) 

без установки 

полотенцесушителя 

без зварювальних робіт 

без проходу через панель стояк 600  

з проходом через 1 панель стояк 700  

з проходом через 2 панелі 
стояк 800  

Заміна стояка 

водопостачання (гаряча вода) 

з установкою рушникосушки 

без зварювальних робіт 

без проходу через панель стояк 800  

з проходом через 1 панель стояк 900  

з проходом через 2 панелі стояк 1100  

Установка 

полотенцесушителя  

без заміни стояка 

водопостачання і зварювальних 

робіт 

шт. 450  

Перенесення рушникосушки без зварювальних робіт шт. 550  

Монтаж труб 

водопостачання, одна труба 

яка підводиться до змішувача 

або крана 

монтаж поліпропіленових труб подвод 175  

монтаж металопластикових труб подвод 175  

монтаж сталевих труб подвод 190  

Монтаж труб 

водопостачання (траса), 

монтаж металопластикових 

труб, 

длина трубы до 3 м м 0  

длина трубы более 3 м, Ø ½" м 15  

длина трубы более 3 м, Ø ¾" м   



монтаж поліпропіленових 

труб 

длина трубы более 3 м, Ø 1" м 15  

длина трубы более 3 м, Ø 1¼" м 20  

длина трубы более 3 м, Ø 1½" м 20  

длина трубы более 3 м, Ø 2" м 30  

Штроблення стін 

для монтажу труб 

водопостачання 

красный кирпич м 50  

белый кирпич м 75  

панель м 200  

монолит м 200  

Заміна корінного крана 

з нарізуванням різьблення 

обычная сложность замены 

крана 
кран 350  

замена крана в колодце кран 550  

Установка крана на трубі 

без нарізування різьблення 

труба Ø ½" кран 50  

труба Ø ¾" кран 80  

труба Ø 1" кран 120  

труба Ø 1¼" кран 150  

труба Ø 1½" кран 260  

труба Ø 2" кран 350  

Установка редуктора тиску 

з нарізуванням різьблення 

обычная сложность регулятор 240  

повышенная сложность регулятор 360  

Установка фільтра грубої 

очистки води 
без нарезания резьбы фильтр 65  

Нарізування різьби на трубі 

труба Ø ½" резьба 75  

труба Ø ¾" резьба 100  

труба Ø 1" резьба 120  

труба Ø 1¼" резьба 150  

труба Ø 1½" резьба 200  

труба Ø 2" резьба 250  

Установка лічильників води 

вместе с фильтром, краном и 

заменой коренного крана 
счетчик 400  

При условии установки 2 счетч. счетчик 350  

вместе с фильтром, краном и 

заменой коренного крана (при 

условии установки сразу 4 

счетчиков)  

счетчик 300  

снятие счетчика воды для счетчик 150  



поверки с установкой 

перемычки 

после поверки счетчик 150  

Демонтаж труб 

водопостачання 

полипропиленовые трубы точка 35  

металлопластиковые трубы точка 35  

металлические трубы точка 40  

Цементування отвору в плиті после замены стояка 

водоснабжения 
отверстие 120  

Установка фільтра тонкої 

очистки води 

средняя сложность фильтр 300  

обратный осмос фильтр 500  

Заміна фільтруючого елемента фильтр 60  

Монтаж отопления, цены 

Заміна батарей опалення 

Установка батарей опалення 

з монтажем труб і 

встановленням кранів 

без монтажу перемички 

металлопластиковые трубы радиатор 450  

полипропиленовые трубы радиатор 550  

стальные трубы (без стоимости 

нарезания резьбы и сварочных 

работ) 

радиатор 500  

медные трубы (с пайкой) радиатор 600  

Монтаж теплоотражающего екрану за радіатор опалення радиатор 100  

Установка батарей опалення 

в штатне місце 

без подгонки труб и установки 

кранов 
радиатор 225  

Монтаж перемички на радіатор опалення радиатор 150  

Перепакування радіатора 

опалення 

без разборкри радиатор 225  

с разборкой секция 350  

Демонтаж батарей опалення 

Демонтаж радіаторів опалення 
радиатор 50  

Заміна стояка опалення 

з демонтажем 

без прохода через панель стояк 655  

с проходом через 1 панель стояк 700  

с проходом через 2 панели стояк 850  

Монтаж труб опалення 

(траса) 

монтаж металопластикових 

труб, 

монтаж поліпропіленових 

труб 

длина трубы до 3 м м 0  

длина трубы более 3 м, Ø ½" м 15  

длина трубы более 3 м, Ø ¾" м 15  

длина трубы более 3 м, Ø 1" м 20  

длина трубы более 3 м, Ø 1¼" м 25  

длина трубы более 3 м, Ø 1½" м 30  



длина трубы более 3 м, Ø 2" м 40  

Відключення елеваторного 

вузла 
с установкой заглушек шт. 250  

Включення опалення будівлі 
снятие заглушек и заполнение 

системы водой 
заказ 250  

 Розповітрювання стояка опалення стояк 120  

                  Прочистка канализации, цены 

Прочистка канализации на 

кухне до стояка 

до 3 м, обычная сложность прочистка 300  

до 3 м, повышенная сложность прочистка 350  

более 3 м, обычная сложность м 50  

более 3 м, повышенная 

сложность 
м 85  

Прочистка канализации в 

туалете до стояка 

до 3 м, обычная сложность прочистка 300  

до 3 м, повышенная сложность прочистка 350  

более 3 м, обычная сложность м 70  

более 3 м, повышенная 

сложность 
м 85  

Прочистка стояка 

канализации  

Ø 50 - 150 

до 10 метров прочистка 500  

более 10 метров м 50  

Прочистка лежака 

канализации  

Ø 50 - 150 

до 10 м, обычная сложность прочистка 600  

до 10 м, повышенная сложность прочистка 800  

более10 м, обычная сложность м 50  

более 10 м, повышенная 

сложность 
м 80  

Прочистка канализации в 

частном секторе  

Ø 50 - 150 

до 10 м, обычная сложность прочистка 600  

до 10 м, повышенная сложность прочистка 800  

более 10 м, обычная сложность м 50  

более 10 м, повышенная 

сложность 
м 80  

Прочистка сифона канализации сифон 70  

Прочистка гидродинамическим методом до 10 м прочистка 800  

Прочистка писуара писсуар 250  

Прочистка жироулавливателя шт. 250  

Установка, Ремонт бытовой техники 



Монтаж канализации, внутренняя канализация точка 120  

Установка ТВ панелей 

До 42” – 107 см шт 350  

От 50” – 127 см шт 450  

Гипсокартон, пенаблок дополнит шт 100  

Установка стиральной 
машины 

Без сантехработ шт 250  

Сантехническая подготовка шт 350  

Доставка и установка шт 450  

Проверка точки подключения шт 200  

Установка посудомоечной 
машины, без стоимости 
мебельных работ 

Без сантехработ шт 250  

Сантехническая подготовка шт 350  

 Комплексный ремонт стиральной машины шт 350  

Установка Бойлера 

Стандартная установка шт 350  

Сантехническая подготовка шт 450  

Переустановка бойлера шт 350  

Ремонт Бойлера, чистка 
бойлера 

Комплексный ремонт, чистка шт 300  

Ремонт бойлера более 100л ремонт 400  

Диагностика, консультация шт 150  

Минимальная стоимость сантехнических работ шт 200  

Минимальная стоимость - диагностики, консультации шт 150  

 Ремонт газовой плиты шт 350  

 Ремонт насосной станции шт 500  

Ремонт газовой колоноки 

Минимальная стоимость ремонт 150-200  

Обычная цена ремонта ремонт 350  

Промывка бустером  450  

Ремонт газового котла 

Минимальная стоимость ремонт 150-200  

Обычная цена ремонта ремонт 350  

Промывка одного контура пр 450  

Ремонт стиральной машины 

Диагностика в случаее отказа от 
ремонта 

шт 150  

Обычная цена ремонта ремонт 350  

Стоимость проеза  За чертой города км 7  

 Дополнительно может взиматься плата за срочность (по   
договоренности с клиентом) 

выезд 50%  

 


