
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Хуст 2019 
Галузь будівництво 



Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр 

 

№ 

з/п 

 

Назва робіт 
Склад робіт 

Од. 

вимі-

ру 

К-

сть 

Ціна 

за оди-

оди-

ницю, 

грн. 

1 

Опорядження внутрішніх 

поверхонь стін декоратив-

ною венеціанською штука-

туркою "Байрамікс". 

Грунтування поверхні. Нане-

сення першого шару суміші. 

Нанесення шару лаку. 

м
2
 1 65,19 

2 

Опорядження внутрішніх 

поверхонь стін по каменю і 

бетону декоративною су-

мішшю з наповнювачем, 

величина зерен 2 мм. 

Очищення поверхні від за-

бруднення. Грунтування по-

верхні. Нанесення грунтува-

льної фарби. Приготування 

декоративної суміші. Нане-

сення декоративної суміші. 

Формування товщини шару 

покриття. Оброблення пове-

рхні теркою. 

м
2
 1 36,93 

3 //-// величина зерен 3 мм.  м
2
  42,67 

4 

Улаштування каркасу од-

норівневих підвісних стель 

із металевих профілів. 

Загальне розмічання стелі. 

Наклеювання на елементи 

пристінного профілю ущіль-

нювальної стрічки. Кріплен-

ня профілю по периметру 

приміщення дюбелями з ро-

змічанням і свердлінням 

отворів. Кріплення до тяг пі-

двісів, регулювання підвісів 

для досягнення горизонталь-

ності. Кріплення основних 

поздовжніх 

 

профілів підвісів, з'єднання 

між собою по довжині подо-

вжувачем профілів з прис-

м
2
 1 81,00 



  тінним профілем. Установ-

лення несучих профілів, з'єд-

нання з поздовжніми профі-

лями однорівневим 

з’єднувачем, кріплення до 

пристінного профілю. Виві-

ряння каркасу стелі.  

5 

Улаштування підшивки го-

ризонтальних поверхонь 

підвісних стель гіпсокар-

тонними або гіпсоволокни-

стими листами. 

Нарізання листів. Кріплення 

листів гіпсокартону до кар-

касу з припасуванням по ро-

зміру та вивірянням. Оброб-

лення швів у місцях сполу-

чення листів з проклеюван-

ням армованою стрічкою, 

шпаклювання та шліфування 

швів.  

м
2
 1 74,00 

6 

Улаштування підшивки ве-

ртикальних поверхонь під-

вісних стель гіпсокартон-

ними або гіпсоволокнисти-

ми  листами. 

Нарізання листів. Кріплення 

листів гіпсокартону до кар-

касу з припасуванням по ро-

зміру та вивірянням. Оброб-

лення швів у місцях сполу-

чення листів з проклеюван-

ням армованою стрічкою, 

шпаклювання  та шліфування 

швів. Установлення метале-

вих профілів для опоряджен-

ня кутів у місцях сполучення 

горизонтальної та вертика-

льної підшивки. 

м
2
 1 84,00 



Галузь будівництво 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, маляр 

 

7 

Улаштування обшивки ко-

лон периметром до 1600 мм 

гіпсокартонними і гіпсово-

локнистими листами з ула-

штуванням металевого кар-

касу. 

Улаштування металевого кар-

касу. Розмічання і нарізання 

листів з кріпленням їх шуру-

пами. Оброблювання швів 

між листами з проклеюван-

ням армованою  стрічкою, 

шпаклювання та шліфування 

швів. Установлення  метале-

вих профілів для опоряджен-

ня кутів  на зовнішніх кутах. 

м
2
 1 145 

8 

Шпаклювання стiн 

мiнеральною шпаклiвкою 

"Cerezit". 

Очищення і знепилювання 

поверхні. Змочування водою. 

Приготування шпаклівки. 

Грунтування поверхні. Шпа-

клювання, шліфування. 

м
2
 1 48 

9 

Шпаклювання стель 

мiнеральною шпаклiвкою 

"Cerezit". 

Очищення і знепилювання 

поверхні. Змочування водою. 

Приготування шпаклівки,  

ґрунтування поверхні. Шпа-

клювання, шліфування. 

м
2
 1 51 

10 

Полiпшене фарбування стiн 

полiвiнiлацетатними водо-

емульсiйними сумiшами по 

штукатурцi. 

 

 

 

м
2
 

1 97 



 

11 

Просте фарбування стiн 

полiвiнiлацетатними водо-

емульсiйними сумiшами по 

штукатурцi та збiрних 

конструкцiях, 

пiдготовлених пiд фарбу-

вання. 

 

м
2
 

1 65 

12 

Високоякiсне фарбування 

стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними 

сумiшами по штукатурцi. 

  

м
2
 1 150 

13 

Просте фарбування стель 

полiвiнiлацетатними водо-

емульсiйними сумiшами по 

штукатурцi та збiрних 

конструкцiях, 

пiдготовлених пiд фарбу-

вання. 

 

м
2
 

1 65 

14 

Полiпшене фарбування 

стель полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними 

сумiшами по штукатурцi. 

 

м
2
 

1 112 

15 

Полiпшене фарбування 

стель полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними 

сумiшами по збiрних конс-

трукцiях, пiдготовлених пiд 

фарбування. 

 

м
2
 

1 122 

16 

Високоякiсне фарбування 

стель полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними 

сумiшами по штукатурцi. 

 

 

м
2
 

1 45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 Примітка:  Ціни за  1 м
2
 виконаних робіт без врахування вартості матеріалу. 

17 

Високоякiсне фарбування 

стель полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними 

сумiшами по збiрних конс-

трукцiях, пiдготовлених пiд 

фарбування. 

 
м

2
 

1 41 

18 

Полiпшене штукатурення 

цементно-вапняним розчи-

ном по каменю стін вручну. 

Підготовка поверхні. Нане-

сення розчину на поверхню з 

розрівнюванням і затиран-

ням накривного шару.  

 

м
2
 

1 62 

19 
Опорядження поверхнi стiн 

фасаду набризком. 

Підготовка оштукатуреної 

поверхні. Нанесенням розчи-

ну. Приотування розчину. 

 

м
2
 1 28 

20 

Підготовка поверхні фасаду  

з риштувань і пофарбуван-

ня перхлорвiнiловими фар-

бами. 

 

 

м
2
 

1 18 

21 

Підготовка поверхні фасаду  

з риштувань і пофарбуван-

ня  полiвiнiлацетатними 

фарбами. 

 

 

м
2
 

1 8,7 



Галузь транспорт 

Слюсар з ремонту автомобілів 

 
№ 

з/п 
Назва послуги 

Ціна одиниці (грн.) 

Примітка Легковий 

автомобіль 
Мінівен Всюдихід 

1 Заміна масла в двигуні  20 30 40  

2 Заміна масла в механічній КПП 30 30 50  

3 Заміна охолоджуючої рідини 30 40 60  

4 Заміна паса навісного обладнання 20 40 60  

5 
Заміна паса ГРМ восьмиклапанного  

бензинового двигуна 
40-100 80-150 100-250 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

6 
Заміна паса ГРМ шістнадцятикла-

панного  бензинового двигуна 
100-200 150-250 200-400 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

7 Заміна кульової  опори 40 50 60  

8 
Заміна підшипника маточини пе-

реднього колеса 
60-120 100-150 150-250 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

9 
Заміна підшипника маточини зад-

нього колеса 
50-100 80-150 100-200 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

10 Заміна амортизатора переднього  40-150 100-200 120-250 
Залежно від конс-

трукції автомобіля 

11 Заміна амортизатора заднього 50-100 50-150 50-150 
Залежно від конс-

трукції автомобіля 

12 Заміна передніх гальмівних колодок  30 50 80  

13 
Заміна задніх гальмівних колодок 

дискового типу 
30 50 80  

14 
Заміна задніх гальмівних колодок 

барабанного типу 
40 60 80  

15 Заміна передніх гальмівних дисків  60 80 100  

16 Заміна задніх гальмівних дисків  60 80 100  

 

17 Заміна переднього супорта 50 60 80  



18 
Заміна заднього гальмівного цилін-

дра 
50-80 80-120 80-120 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

19 
Заміна головного гальмівного цилі-

ндра 
50-120 100-150 100-200 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

20 Заміна троса ручника 80-150 100-200 100-200 
Залежно від конс-

трукції автомобіля 

21 Підтяжка ручника 20 20 40  

22 Заміна півосі  80 120 150  

23 Заміна шруса зовнішнього 60 100 150  

24 Заміна шруса внутрішнього 60 100 150  

25 Заміна зчеплення  150-450 400-600 500-1000 
Залежно від конс-

трукції автомобіля 

26 Заміна пружини передньої 60-150 120-200 150-250 
Залежно від конс-

трукції автомобіля 

 

27 
Заміна пружини задньої 40-100 80-150 100-200 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

28 
Заміна сайлентблоків переднього 

важеля 
40-150 80-200 150-200 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

29 
Заміна сайлентблоків багаторичаж-

ної підвіски 
40-100 80-120 100-150 

Залежно від конс-

трукції автомобіля 

30 Заміна втулок стабілізатора  40-100 80-150 100-200 
Залежно від конс-

трукції автомобіля 

31 Заміна подушки двигуна 30-100 80-150 100-200 
Залежно від конс-

трукції автомобіля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Примітка!!! Ціни можуть коливатися в залежності від складності виконання робіт. 

32 Зняття,  встановлення стартера  30-60 50-120 100-120 

Залежно від 

конструкції ав-

томобіля 

33 Зняття,  встановлення генератора 30-60 40-80 80-150 

Залежно від 

конструкції ав-

томобіля 

34 Ремонт стартера  100 120 120  

35 Ремонт генератора 100 120 120  

36 Ремонт переривника-розподільника 50 100 100  

37 Заміна термостата  20-100 60-150 80-150 

Залежно від 

конструкції ав-

томобіля 

38 Заміна радіатора  30-120 100-150 150-200 

Залежно від 

конструкції ав-

томобіля 

39 Заміна радіатора обігрівача салону 80-250 200-500 200-500 

Залежно від 

конструкції ав-

томобіля 

40 Демонтаж, монтаж шини 15 20 20  

41 Балансування шини 10 15 15  

42 
Регулювання розвалу, сходження 

коліс 
60-100 120 120  

43 
Чищення бензинових форсунок 

(комплект) 
50 50 50 Без зняття 

44 
Комп'ютерне діагностування авто-

мобіля 
50 50 50  

45 
Діагностика ходової частини авто-

мобіля 
30 40 50  



Галузь промисловість 

Електрогазозварник 

 
           Решітка віконна 

                                                                 Орієнтовна вартість  – 930 грн /шт 

 Розмір: 1000х1000 мм.  

                                                                                                            Антивандальна огорожа 

                                                                                                             для водостічних труб 

                                                 Орієнтовна вартість  – 1250 грн 

/шт 

 

 

  

 

    Каркас для лавки 

Орієнтовна вартість – 355 грн/шт 

Розміри: 1600х800х400 мм. 

Матеріал  - труба 20х20 мм 



Виготовлення столів слюсарних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/

п 

Назва робіт Склад робіт К-сть 
Ціна за оди-

ницю, грн. 

1 Стіл слюсарний 
Ширина 600 см * довжина 900 

см * висота 820 см 
1 3900 

2 Стіл слюсарний 
Ширина 600 см * довжина 

2000 см * висота 820 см 
1 4100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підйомник для гіпсокартонних листів 

Орієнтовна вартість - 3200 грн 

Висота підйому - 2900 мм 

Перекидач автомобіля  

Максимальний розмір плити 1200*2500 мм  

Вантажопідйомність - 700 кг 

Орієнтовна вартість 3400 грн 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Пристосування для скрутки квадрата, смуги 

Квадрат 8*8, 10*10, довжина 1750 мм 

Смуга 25*2,5*1750 мм 

Орієнтовна вартість 3000 грн 



Галузь сантехніка 

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування 
 

№ 

з/п 
Назва робіт Склад робіт 

Од. 

виміру 
К-сть 

Ціна за 

одини-

цю, 

грн. 

Монтаж ванн 

1 
Установлення ванн ку-

пальних чавунних 1. Установлення санітарних 

приладів.  

2. Установлення i кріплення 

кронштейнів.  

3. Приєднання приладів до тру-

бопроводу. 

10 
комплектів 

0,1 217 

2 
Установлення ванн ку-

пальних стальних 
10 

комплектів 
0,1 167 

Монтаж умивальника з інсталяцією з різними типами змішувачів 

3 

Установлення умиваль-

ників одиночних з 

підведенням холодної 

води                                                                    

1. Установлення санітарних 

приладів.  

2. Установлення i кріплення 

кронштейнів.  

3. Приєднання приладів до тру-

бопроводу. 

10 
комплектів 

0,3 327 

4 

Установлення умиваль-

ників одиночних з 

підведенням холодної i 

гарячої води                                                                     

10 
комплектів 

0,1 134 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж кухонних мийок 

5 
Установлення мийок на 

один відділ 
1. Установлення санітарних 

приладів.  

2. Установлення i кріплення 

кронштейнів.  

3. Приєднання приладів до тру-

бопроводу. 

10 
комплектів 

0,1 123 

6 
Установлення мийок на 

два відділи 
10 

комплектів 
0,1 189 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

з/п 
Назва робіт Склад робіт 

Од. 

вимі-

ру 

К-сть 

Ціна 

за 

оди-

ницю, 

грн. 

Монтаж біде 

7 Встановлення біде 

1. Установлення санітарних 

приладів. 

2. Установлення i кріплення 

кронштейнів. 

3. Приєднання приладів до тру-

бопроводу. 

10 
комплектів 

0,1 195 

Монтаж душового боксу 

8 

Установлення пiддонiв ду-

шових чавунних 

глибоких 
1. Установлення санітарних 

приладів. 

2. Установлення i кріплення 

кронштейнів. 

3. Приєднання приладів до тру-

бопроводу. 

10 
комплектів 

0,1 124 

9 

Установлення пiддонiв ду-

шових чавунних i 

стальних мілких 

10 
комплектів 

0,1 92 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва робіт Склад робіт 

Од. 

вимі-

ру 

К-сть 

Ціна 

за 

оди-

ницю, 

грн. 

Монтаж  сушарок для рушників 

10 

Установлення сушарок для 

рушників латунних, хромо-

ваних 

Встановлення сушарок для 

рушникiв, змiшувачiв i приєд-

нання їх до трубопроводу. 

10 шт. 0,1 145 

Монтаж пісуара 

11 

Установлення пiсуарiв 

настінних (одиночних) 

 

1. Встановлення приладів. 

2. Приєднання приладів до тру-

бопроводу. 

10 
комплектів 

0,1 73 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва робіт Склад робіт 

Од. 

виміру 
К-сть 

Ціна 

за оди-

оди-

ницю, 

грн. 

Монтаж  підвісного унітаза 

12 

Встановлення унiтазiв iз ба-

чком безпосередньо приєд-

наним 

1.Установлення приладiв. 

2.Регулювання змивної 

арматури. 

3.Приєднання приладiв до 

трубопроводу 

10 
комплектів 

0,5 1130 

13 

Встановлення унiтазiв з бач-

ком 

високорозташованим 

1.Установлення приладiв. 

2.Регулювання змивної 

арматури. 

3.Приєднання приладiв до 

трубопроводу 

10 
комплектів 

0,1 545 

14 

Встановлення унiтазiв з кра-

ном змивним 

 

1.Установлення приладiв. 

2.Регулювання змивної 

арматури. 

3.Приєднання приладiв до 

трубопроводу 

10 
комплектів 

0,1 2285 

Монтаж  унітаза 

15 

Установлення чаш (унітазів) 

наземних з бачком високо-

розташованим 

1.Установлення приладiв. 

2.Регулювання змивної 

арматури. 

3.Приєднання приладiв до 

трубопроводу 

10 
комплектів 

0,1 
630 

16 
Установлення чаш (унітазів) 

наземних з краном змивним 

1.Установлення приладiв. 

2.Регулювання змивної 

арматури. 

3.Приєднання приладiв до 

трубопроводу 

10 
комплектів 

0,1 
2376 



№ 

з/п 
Назва робіт Склад робіт 

Од. 

вимі-

ру 

К-сть 

Ціна 

за 

оди-

ницю, 

грн. 

Монтаж  магістральних (вуличних) водопроводів Ф 63:160 мм 

шляхом зварювання труб встик 

17 

Укладання трубопроводiв iз 

полiетиленових 

труб дiаметром 63 мм з 

гідравличним 

випробуванням 

1. Торцювання кiнцiв труб. 

2. Зварювання труб у нитку 

трубопроводу. 

3. Опускання та укладання нит-

ки трубопроводу у траншею з 

підбиванням грунту. 

4 . Гiдравлiчне випробування. 

1000м 0,001 9 

18 

Укладання трубопроводiв iз 

полiетиленових 

труб дiаметром 110 мм з гідра-

вличним 

випробуванням 

 

1. Торцювання кiнцiв труб. 

2. Зварювання труб у нитку 

трубопроводу. 

3. Опускання та укладання нит-

ки трубопроводу у траншею з 

підбиванням грунту. 

4 . Гiдравлiчне випробування. 

1000м 0,001 16 

19 

Укладання трубопроводiв iз 

полiетиленових 

труб дiаметром 125 мм з гідра-

вличним 

випробуванням 

1. Торцювання кiнцiв труб. 

2. Зварювання труб у нитку 

трубопроводу. 

3. Опускання та укладання нит-

ки трубопроводу у траншею з 

підбиванням грунту. 

4 . Гiдравлiчне випробування. 

1000м 
0,001 19 

20 

Укладання трубопроводiв iз 

полiетиленових 

труб дiаметром 160 мм з гідра-

вличним 

випробуванням 

1. Торцювання кiнцiв труб. 

2. Зварювання труб у нитку 

трубопроводу. 

3. Опускання та укладання нит-

ки трубопроводу у траншею з 

підбиванням грунту. 

4 . Гiдравлiчне випробування. 

1000м 
0,001 21 



 

 

 

 

№ 

з/

п 

Назва робіт Склад робіт 
Од. 

виміру 
К-сть 

Ціна 

за 

оди-

ницю, 

грн. 

Монтаж  підкачувальної насосної установки з: 

а) блоком фільтрів; 

б) баком (резервуаром) чистої води; 

в) водомірним вузлом; 

г) насосною установкою з електронним регулятором тиску. 

21 

Установлення бакiв метале-

вих для води 

масою до 0,5 т 

 

1.Установлення бакiв на готову 

основу. 

2.Приєднання бакiв до трубоп-

роводу. 

3.Установлення i регулювання 

поплавкових клапанiв. 

4.Гiдравлiчне випробування 

бакiв. 

10 шт 
0,1 892 

22 

Установлення насосiв 

вiдцентрових з 

електродвигуном, маса агре-

гату до 0,1 т 

1.Установлення анкерних болтiв. 

2.Установлення агрегатiв на готову 

основу. 

3.Насаджування i приварювання 

фланцiв на кiнцi труб. 

4.З'єднання фланцiв на болтах i 

прокладках. 

5.Випробування насосiв на холос-

тому ходу. 

шт 
1 1184 

23 

Установлення лiчильникiв 

[водомiрiв] 

дiаметром до 40 мм 

 

1.Насаджування i приварювання 

фланцiв на кiнцi труб. 

2.Установлення лiчильникiв [во-

домiрiв] з приєднанням на 

нарiзцi [норма 1] i на фланцях з 

установленням болтiв та прокла-

док [норми 2-5]. 

шт 
1 27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва робіт Склад робіт 

Од. 

вимі-

ру 

К-сть 

Ціна 

за 

оди-

ницю, 

грн. 

24 

Установлення водомiрних 

вузлiв, що 

поставляються на мiсце мо-

нтажу зiбраними 

в блоки, з обвiдною лiнiєю 

дiаметром вводу 

до 65 мм, дiаметром во-

домiру до 40 мм 

 

1.Установлення водомiрних 

вузлiв iз приєднанням до магіст-

ральних трубопроводів на зва-

рюванні.  

2.Установлення крiплень. 

3.Установлення водомiрiв зi 

зняттям iнвентарної котушки з 

приєднанням до трубопроводів. 

4.Установлення манометрiв. 

5.Промивання водомiрних вузлiв 

водою питної якостi. 

шт 
1 900 

25 

Установлення фiльтрiв для 

очищення води 

у трубопроводах систем 

опалення 

дiаметром 25 мм 

1.Установлення фiльтра на гото-

ву основу. 

2.Приварювання патрубків 

фiльтра до трубопроводу. 

10 шт 0,1 525 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва робіт Склад робіт 

Од. 

вимі-

ру 

К-сть 

Ціна 

за 

оди-

ницю, 

грн. 

Монтаж алюмінієвих радіаторі з різними типами підключень 

26 

Установлення радiаторiв 

стальних 

 

1.Установлення i кріплення 

кронштейнiв зi свердлiнням 

отворiв або пристрiлюванням 

пiстолетом, а також крiпленням 

кронштейнiв шурупами. 

2.Установлення радiаторiв i кон-

векторiв iз приєднанням їх до 

трубопроводу. 

3.Гiдравлiчне випробування ста-

льних радiаторiв 

100 кВт 0,01 62 

Монтаж стальних радіаторів 

 із металопластикових труб шляхом опресування 

27 

Установлення радiаторiв 

стальних 

 

1.Установлення i кріплення 

кронштейнiв зi свердлiнням 

отворiв або пристрiлюванням 

пiстолетом, а також крiпленням 

кронштейнiв шурупами. 

2.Установлення радiаторiв i кон-

векторiв iз приєднанням їх до 

трубопроводу. 

3.Гiдравлiчне випробування ста-

льних радiаторiв 

100 кВт 0,01 62 



Комплект садової мебелі  

з поліпропіленових труб 

 

Орієнтовна вартість – 1700 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садова  підставка для квітів  

Орієнтовна вартість – 720 грн                           Світильник   садовий 

Орієнтовна вартість – 720 грн                                     Стілець садовий 

                                                              Орієнтовна вартість – 280 грн/шт 


