
Прайс лист  робіт по ОВК компанії  "Тhermo-House"

тел. +38 068 938 9996; +38 095 822 4437 

thermohouse.ua@gmail.com   http://thermo-house.com

проектно-розрахункові роботи

1 Проектування системи опалення. м² 50,00 ₴           

2 Проектування котелень. 1 кВт 200,00 ₴         

3 Проектування індивідуальних теплових пунктів 1 квт 1 600,00 ₴       

4 Проектування системи водопостачання. точ 150,00 ₴         

5 Проектування системи вентиляції. м² 30,00 ₴           

6 Проектування системи каналізації. точ 100,00 ₴         

7 Проектування системи кондиціонування. м² 35,00 ₴           

опалення, котельня

8 Монтаж опалювального приладу (радіатор,пенельний, секційний). шт. 600,00 ₴         

9 Монтаж вбудованого в підлогу конвектора. шт. 800,00 ₴         

10 Монтаж газової колонки. 1 000,00 ₴       

11 Монтаж настінного котла (одноконтурного). 2 500,00 ₴       

12 Монтаж настінного котла (двоконтурного). 3 500,00 ₴       

13 Монтаж котла підлогового до 100кВт. шт. 5 500,00 ₴       

14 Монтаж котла підлогового від 100 кВт до 200 кВт шт. 7 500,00 ₴       

15
Встановлення та підключення твердопаливного котла понад 55 

кВт з буферною ємністю і бойлером непрямого нагріву понад 300л
шт. 15 000,00 ₴     

16
Монтаж димоходу (всередині котельні, від котла до стаціонарного 

димоходу)
п.м. 500,00 ₴         

17 Монтаж димоходу (зовні будинку) п.м. 300,00 ₴         

18 Монтаж бойлера непрямого нагріву шт. 5 500,00 ₴       

19 Монтаж розподільної гребінки насосних груп в котельні. шт. 1 500,00 ₴       

20
Теплоізоляція фальгованим теплоіз. мат. розподільчої гребінки в 

котельні.
шт. 200,00 ₴         

21 Встановлення та обв'язка групи безпеки. шт. 850,00 ₴         

22 Монтаж насосної групи. шт. 600,00 ₴         

23 Монтаж циркуляційного насоса 450,00 ₴         

24 Монтаж Гідрозподільчого вузла 400,00 ₴         

25 Монтаж трьохходового змішувача з сервоприводом шт. 650,00 ₴         

26 Монтаж гребінки радіаторного опалення. шт. 850,00 ₴         

27 Монтаж магістралей і стояків PPR м. 20,00 ₴           

28 Монтаж магістралей і стояків PEX м. 12,00 ₴           

29 Монтаж магістралей і стояків СТАЛЬНИХ м. 70,00 ₴           

30 Монтаж магістралей і стояків МІДНИХ м. 50,00 ₴           

31
Монтаж експанзомату (розширювальної ємності) опалення / 

водопостачання до 100 літрів
шт. 300,00 ₴         

32 Встановлення терморегулятору на радіатор.(+ балансування) шт. 100,00 ₴         

33 Монтаж підживлення системи опалення. шт. 450,00 ₴         

34

Підключення споживача, (на прямому трубопроводі до крану 

після насосної групи до колектору та зворотній магістралі до 

крана на розподільному колекторі безпосередньо.

шт. 400,00 ₴         

35 Монтаж колекторної шафи (зовнішньої) шт. 400,00 ₴         

36 Монтаж колекторної шафи (вбудованої) шт. 1 000,00 ₴       

37 Монтаж ізоляції на трубу (як додаткова опція) м.пог. 12,00 ₴           
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опалення, тепла підлога

38 Монтаж теплої підлоги водяної. м² 150,00 ₴         

39 Монтаж колектора -гребінки теплої підлоги. шт. 800,00 ₴         

40 Монтаж колектора - гребінки  більше 6 контурів контур 700,00 ₴         

41 Нарізування різьби на трубі. Діаметром до 32мм. шт. 120,00 ₴         

водопровід

42
Монтаж водопостачання (точки) поліпропілен, метало-пластик ( з 

трубопроводом до 2 пог.м. включно)
шт. 550,00 ₴         

43
Монтаж водопостачання (точки) на міді,( з трубопроводом до 2 

пог.м. включно)
шт. 800,00 ₴         

44 Монтаж магістралей і стояків PPR м. 20,00 ₴           

45 Монтаж магістралей і стояків PEX м. 12,00 ₴           

46 Монтаж магістралей і стояків СТАЛЬНИХ м. 70,00 ₴           

47 Монтаж магістралей і стояків МІДНИХ м. 50,00 ₴           

48
монтаж гребінки споживачів ХВП (5 контурів) далі 50 гр за 

кожний)
шт. 350,00 ₴         

49
монтаж гребінки споживачів ГВП та рециркуляції (5 контурів) далі 

50 гр за кождий)
шт. 350,00 ₴         

50 Монтаж виводів для рушникосушки. шт. 250,00 ₴         

51
Монтаж ввідного водяного колектора з вузлом (байпасом) під 

фільтри.
шт. 750,00 ₴         

52 монтаж вузла обліку (лічильник) шт. 450,00 ₴         

53 монтаж редуктора тиску води 350,00 ₴         

54
Монтаж водонагрівача накопичувального (до 300 л.) включно з 

обвязкою запірної арматури, та групи безпеки.
шт. 1 800,00 ₴       

55 Монтаж водонагрівача протокового нагріву. 600,00 ₴         

56
Монтаж розширювального баку опалення / водопостачання до 

100 літрів
шт. 300,00 ₴         

57 Монтаж підсилювального насосу. шт. 600,00 ₴         

58
Монтаж свердловинного насосу. ( до 30м. Пог. Глибини). 

Включаючи обвязку у "гирлі" свердловини.
шт. 3 500,00 ₴       

59 Монтаж занурювального колодязного насоса. шт. 700,00 ₴         

60 Монтаж портативної насосної станції. шт. 900,00 ₴         

61 Монтаж системи зливу в колодязі. шт. 400,00 ₴         

62 Монтаж реле тиску. шт. 350,00 ₴         

63 Монтаж блоку автоматики для насосу (захист від сухого ходу) шт. 400,00 ₴         

64 Встановлення фільтра грубої очистки води (грязьовика) шт. 250,00 ₴         

65 Встановлення фільтра тонкої очистки води шт. 290,00 ₴         

66 Встановлення фільтра тонкої очистки самопромиваючого. 450,00 ₴         

67 Встановлення манометра. шт. 100,00 ₴         

68 Монтаж редуктора тиску. шт. 210,00 ₴         

69 Монтаж кульового крана, вентиля шт. 100,00 ₴         

70 Теплоізоляція труб. шт. 7,00 ₴             

71 Встановлення електромагнітного клапана на водопровідний стояк шт. 170,00 ₴         

72 Монтаж системи від протікання води (Аквасторож). 4 500,00 ₴       

каналізація

73 Монтаж точки каналізації. шт. 350,00 ₴         

74 Прокладання каналізаційного стояка / лежака. шт. 850,00 ₴         

75 Монтаж труб внутрішньої каналізації:
76 50мм. м. пог. 50,00 ₴           

77 110мм. м. пог. 100,00 ₴         

78 110-200мм. м. пог. 200,00 ₴         

79 Заміна стояків каналізації (пластик-пластик). шт. 985,00 ₴         

80 Заміна стояків каналізації (чавун-пластик). шт. 1 200,00 ₴       



81 монтаж ревізії. шт. 300,00 ₴         

82 монтаж трапа. шт. 310,00 ₴         

83 Монтаж зворотнього клапана каналізації. шт. 300,00 ₴         

84 Монтаж каналізаційної насосної установки sololift. шт. 1 000,00 ₴       

85 Монтаж дренажного насоса. шт. 400,00 ₴         

86 Монтаж септика з бетонних кілець шт. - ₴               

87 Монтаж септика (Танк, ТОПАС і ін.) шт. 4 500,00 ₴       

88 Монтаж ЛОС - Локальної очисної системи шт. 6 500,00 ₴       

89 Монтаж СБО - Станції Біологічної Очищення шт. 6 500,00 ₴       

90 Інженерно-монтажно налагоджувальні роботи. шт. 7 500,00 ₴       

91
Електромонтажні роботи в котельні до 80 кВт, не більше 5 

насосних груп.
шт. 2 500,00 ₴       

92 Пуско-налагоджувальні роботи без погодозалежної автоматики. шт. 2 500,00 ₴       

93 Пуско-налагоджувальні роботи з погодозалежної автоматикою. шт. 3 500,00 ₴       

94 Монтаж кімнатного датчика температури. шт. 200,00 ₴         

95 Заповнення системи опалення антифризом.( до 300 л.) шт. 600,00 ₴         

підготовчі роботи

97
штроблення стін в газоблоці під водопровідну трубу та 

каналізацію до 50мм.
м. пог. 70,00 ₴           

98
Штроблення стіни з цегли, пінобетону, пазогребневого блоку під 

труби водопроводу
м. пог. 70,00 ₴           

99
Штроблення стіни з цегли, пінобетону, пазогребневого блоку під 

труби каналізації D 50
м. пог. 100,00 ₴         

100
Штроблення стіни з цегли, пінобетону, пазогребневого блоку під 

труби каналізації D 100.
м. пог. 200,00 ₴         

101 Штроблення стіни в бетоні під труби водопроводу. м. пог. 95,00 ₴           

102 Штроблення стіни в бетоні під труби каналізації D 50. м. пог. 140,00 ₴         

103 Штроблення стіни в бетоні під труби каналізації D 100. м. пог. 350,00 ₴         

104 Сверлення отворів Ǿ 22- 40 в цегляній стіні товщ.до 40см. шт. 90,00 ₴           

105 Сверлення  отворів Ǿ15 -20 в цегляній стіні товщ. до 40см. шт. 500,00 ₴         

106 Виготовлення ніші під шафу колектору (бетон). шт. 400,00 ₴         

107 Виготовлення ніші під шафу колектору (цегла). шт. 750,00 ₴         

108 можливі інші доп роботи

109
Монтаж і налагодження GSM програматора для управління 

котлом.
шт. 450,00 ₴         

110 Прокладання кабелю для датчика температури програматора. м. пог. 5,00 ₴             

111 Встановлення термостата регулювання теплої підлоги. шт. 150,00 ₴         

112 Прокладання кабелю для датчика температури регулятора. м. пог. 5,00 ₴             

113 чистова сантехніка
114 Встановлення ванни пластикової. шт. 600,00 ₴         

115 Встановлення ванни пластикової кутовї. шт. 650,00 ₴         

116 Встановлення ванни чавунної. шт. 800,00 ₴         

117 Встановлення ванни з гідромасажем. шт. 2 000,00 ₴       

118 Встановлення душової кабіни. шт. 1 000,00 ₴       

119 Встановлення  душової кабіни з гідромасажем. шт. 2 000,00 ₴       

120 Встановлення душової кабіни з парогенератором. шт. 2 000,00 ₴       

121 Встановлення душової панелі (гідромасажною колонкою). шт. 1 200,00 ₴       

122 Встановлення піддону душової кабіни. шт. 500,00 ₴         

123 Встановлення дверцят душової кабіни. шт. 600,00 ₴         

124 Встановлення унітазу. шт. 400,00 ₴         

125 Встановлення унітазу з інсталяцією. шт. 600,00 ₴         

126 Встановлення біде. шт. 400,00 ₴         

127 Встановлення біде з інсталяцією. шт. 600,00 ₴         

128 Встановлення Мойдодира (умивальника з меблями). шт. 400,00 ₴         



129 Встановлення Мойдодира (умивальника з меблями, здвоєною. шт. 400,00 ₴         

130 Встановлення умивальника, раковини. шт. 350,00 ₴         

131 Встановлення змішувача для раковини / гігієн. Душ. шт. 250,00 ₴         

132 Встановлення змішувача для ванни. шт. 250,00 ₴         

133 Встановлення змішувача вбудованого. шт. 450,00 ₴         

134 Встановлення сифону для ванни. шт. 250,00 ₴         

135 Встановлення сифона для умивальника шт. 250,00 ₴         

136 Встановлення і підключення пральної машини. шт. 250,00 ₴         

137 Встановлення і підключення посудомийної машини. шт. 270,00 ₴         

138 Встановлення рушникосушки водяної. шт. 750,00 ₴         

139 Встановлення душової штанги, стійки. шт. 210,00 ₴         

сервіс-ремонт

140 Заміна зливної арматури в бачку унітазу. шт. 250,00 ₴         

141 Монтаж приладдя та аксесуарів. шт. 65,00 ₴           

142
Виклик інженера на об'єкт по місту (консультація, прорахунок, 

кошторис)
шт. 200,00 ₴         

143 Помилковий виклик майстра. шт. 100,00 ₴         

144 Мінімальне замовлення на сантехнічні послуги. шт. 500,00 ₴         

145 супровід в закупівлі матеріалів "мастерклієнт" год. 150,00 ₴         

146 Заміна стояка опалення. шт. 1 500,00 ₴       

147 Заміна стояка каналізації в квартирі (чавунний на пластиковий). шт. 1 200,00 ₴       

148 Заміна стояка водопостачання. шт. 1 200,00 ₴       

149 Заміна кульового крана 1/2 - 1 1/2. шт. 250,00 ₴         

150 усунення протікання радіатора. протік./шт. 100,00 ₴         

151 Прочищення труб тросом. точ. 350,00 ₴         

152 Машинна чистка (в т.ч. стояк). точ. 1 200,00 ₴       

сервіс-ремонт

153 Демонтаж-монтаж радіатора для проведення малярних робіт шт. 100,00 ₴         

150 Демонтаж котла підлогового. шт. 550,00 ₴         

147 Демонтаж котла настінного. шт. 250,00 ₴         

144 Демонтаж биде шт.            120,00₴ 
141 Демонтаж писсуара шт.            120,00₴ 
138 Демонтаж компакта шт.            120,00₴ 
135 Демонтаж ванны (сталь - акрил необмурована) шт.            250,00₴ 
132 Демонтаж ванны  (сталь -акрил  обмурована) шт.            400,00₴ 
129 Демонтаж ванны  (чугун необмурована) шт.            350,00₴ 
126 Демонтаж ванны  (чугун обмурована) шт.            500,00₴ 
123 Демонтаж душевой кабины шт.            300,00₴ 


