
№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1 Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 15 мм м 2.64
2 Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 20 мм м 2.96
3 Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 25 мм м 3.23
4 Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 32 мм м 4.02
5 Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 50 мм м 4.39
6 Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам больш за 50 мм да 100 мм м 6.4
7 Мантаж трубаправодаў водазабеспячэння з медных труб дыяметрам 15 мм і больш м 9.52

8
Мантаж трубаправодаў водазабеспячэння з металлопластіковых труб дыяметрам 15 мм і 
больш 

м 6.61

9
Дэмантаж трубаправодаў водазабеспячэння з медных труб або металлопластіковых 
дыяметрам 15 мм і больш 

м 2.67

10
Замена ўчастка каналізацыйнага трубаправода з чыгунных труб на пластыкавыя або 
металлопластіковые 

м 6.03

11 Змена пластмасавых каналізацыйных труб м 3.28
12 Змена вентыляў на стаяках водазабеспячэння вентыль 4.34
13 Рамонт вентыля вентыль 1.69

14 Адключэнне вады па стаяку (5 эт.) спуск вады з стояка і яго напаўненне вадой і ўключэнне стояк 2.22

17 Слитие стояка халоднай вады стояк 2.22
18 Слитие стояка гарачай вады стояк 2.67
19 Зачеканка трубаправодаў ўнутранай каналізацыі раструб 1.69
20 Змена асобных участкаў чыгунных каналізацыйных труб дыяметрам 50 мм м 7.24
21 Змена асобных участкаў чыгунных каналізацыйных труб дыяметрам 100 мм м 9.99
22 Змена асобных участкаў чыгунных каналізацыйных труб дыяметрам 150 мм м 13.75
23 Змена фаянсового ўнітаза прыбор 11.05
24 Змена фаянсового рукамыйніцы прыбор 10.57
25 Змена ракавіны прыбор 6.66
26 Змена мыйкі на адно аддзяленне прыбор 11.1
27 Змена мыйкі на два аддзялення прыбор 13.22
28 Змена ванны любой мадэлі прыбор 26.59
29 Змена сядзення да ўнітаза шт. 3.06
30 Змена абшэўкі да ўнітаза шт. 3.55
31 Змена смывной трубы з абшэўкі шт. 5.18
32 Змена держки да смывному бачка шт. 1.91
33 Змена смывного чыгуннага або фаянсового бачка прыбор 5.76
34 Змена трапа шт. 4.76
35 Змена сіфона да санітарнага прыбора шт. 3.81
36 Змена кранштэйнаў пад санітарныя прыборы шт. 1.55
37 Змена насценнага змяшальніка для рукамыйніц, мыек або ракавін шт. 5.82
38 Змена змяшальніка настольнага для рукамыйніц, мыек або ракавін шт. 9.52
39 Змена змяшальніка для ваннаў шт. 6.87
40 Змена водаразборных кранаў шт. 1.74
41 Рамонт смывного бачка з рэгулявання на месцы, са зменай поплавкового клапана прыбор 3.86

42
Рамонт смывного бачка з рэгулявання на месцы, са зменай дэталяў з гумы, поплавкового 
або спускного клапана 

прыбор 4.49

43 Рэгуляванне смывного бачка без рамонту прыбор 1.06
44 Зняцце фаянсового ўнітаза прыбор 3.17
45 Зняцце смывного бачка прыбор 1.85
46 Зняцце смывной трубы прыбор 2.8
47 Зняцце рукамыйніцы, мыйкі або ракавіны прыбор 3.81
48 Прачыстка трубаправодаў ўнутранай каналізацыі м 0.92

49
Змена вентыля старога ўзору на вентыль іншага ўзору, уключаючы вентыль імпартнай 
вытворчасці на стаяку водазабеспячэння 

вентыль 4.65

50
Змена пракладкі для водаразборных кранаў, душа, бачка ўнітаза з улікам зборкі і разборкі 
абсталявання

шт. 1.87

51 Змена галоўкі вентыля шт. 1.85

ВАДАПРАВОД і КАНАЛІЗАЦЫЯ



52 Ўстаноўка прыбораў уліку вады і фільтраў да іх прыбор 28.42
53 Змена прыбораў уліку вады і фільтраў да іх прыбор 2.86
54 Змена сіфона ў ваннай шт. 4.28
55 Замена гнуткай падводкі да санітарнага прыбора шт. 1.74
56 Ўстаноўка гнуткай падводкі да санітарнага прыбора шт. 1.9
57 Замена душавой кабіны і паддона прыбор 48.11
58 Ўстаноўка душавой кабіны і паддона прыбор 42.3
59 Замена ўнітаза з высока размешчаным бачком на ўнітаз "Кампакт" прыбор 19.03
60 Замена змяшальніка з душавой сеткай прыбор 7.93
61 Змена абвязкі для ванны прыбор 7.67
62 Ўстаноўка тумбы пад мыйку шт. 8.46
63 Змена ПВХ шланга для змяшальніка шланг 2.75
64 Змена галоўкі змяшальніка шт. 1.74
65 Ўмацаванне ўнітаза прыбор 2.8
66 Змена трубы выліваючы на змяшальніку шт. 1.32
67 Рамонт змяшальніка шт. 3.17
68 Ўстаноўка фільтраў на падводцы і санприборах фільтр 6.08
69 Прачыстка фільтраў на падводцы і санприборах фільтр 2.48
70 Установкеа заглушак шт. 1.87
71 Усталёўка кранштэйна пад санприбор шт. 4.89
72 Ўстаноўка рукамыйніц з мацаваннем нітамі да сцяны прыбор 6.61
73 Змена сальникового кольцы змяшальніка шт. 1.32
74 Змена ўнітаза тыпу "Кампакт" прыбор 14.28
75 Змена чыгунных труб каналізацыі дыяметрам 50 мм стык 1.32
76 Ўстаноўка шаравога крана диаиетром да 20 мм кран 2.64
77 Ўстаноўка шаравога крана дыяметрам больш за 20 мм да 50 мм кран 3.17
78 Ўстаноўка шаравога крана дыяметрам больш за 50 мм да 100 мм кран 3.7
79 Змена водоразборного шаравога крана дыяметрам больш за 20 мм кран 3.17
80 Змена шаравога водоразборного крана дыяметрам больш за 20 мм да 50 мм кран 3.7
81 Змена водоразборного шаравога крана дыяметрам больш за 50 мм да 100 мм кран 4.23
82 Ўстаноўка бідэ прыбор 16.81
83 Змена бідэ прыбор 21.04
84 Змена выпуску ванны выпуск 4.55
85 Змена полотенцесушителя прыбор 7.3
86 Ўстаноўка пастамента пад рукамыйніца пъедистал 5.29
87 Прачыстка засора ўнітаза са здыманнем прыбора прыбор 14.7
88 Прачыстка засора ўнітаза без зняцця прыбора прыбор 2.05
89 Прачыстка засора сіфона і выпуску прыбор 1.59
90 Ўстаноўка імпартнага ўнітаза са здыманнем старога прыбор 16.09
91 Устаноўка імпартнага змяшальніка для ванны са здыманнем старога прыбор 7.75
92 Устаноўка імпартнага змяшальніка ў кухні са здыманнем старога прыбора прыбор 10.73
93 Ўстаноўка імпартнай ванны са здыманнем старой прыбор 29.98
94 Ўстаноўка імпартнага полотенцесушителя са здыманнем старога прыбор 8.22
95 Ўстаноўка імпартнага бачка са здыманнем старога прыбор 6.5
96 Падключэнне пральнай машыны да водаправода і каналізацыі прыбор 17.88
97 Змена гумы эллипсной шт. 4.23
98 Набіванне сальніка ў вентылі прыбор 1.69



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1 Шпатлёўка паверхні столі па бетоне м2 1.52
2 Шпатлёўка бетонных сцен без афарбоўкі м2 1.12
3 Водаэмульсійная афарбоўка сцен м2 1.44
4 Водаэмульсійная афарбоўка столяў м2 1.77
5 Акрылавая афарбоўка сцен м2 1.44
6 Акрылавая афарбоўка столяў м2 1.77
7 Зняцце алейных фарбаў са сцен і столяў для наступнай іх абклейвання шпалерамі м2 1.16
8 Зняцце водаэмульсійных фарбаў з столяў і сцен м2 0.8
9 Палепшаная клеевая афарбоўка сцен па тынкоўцы м2 0.4

10 Палепшаная клеевая афарбоўка столі па тынкоўцы м2 0.47
11 Палепшаная алейная афарбоўка сцен па тынкоўцы м2 2.15
12 Палепшаная алейная афарбоўка столяў па тынкоўцы м2 2.62
13 Палепшаная алейная афарбоўка сцен па беспесчаной накрывке м2 1.42
14 Палепшаная алейная афарбоўка столяў па беспесчаной накрывке м2 2.11
15 Палепшаная алейная афарбоўка сцен па дрэве м2 2.45
16 Палепшаная алейная афарбоўка столяў па дрэве м2 3.01
17 Палепшаная алейная афарбоўка падлог м2 2.11
18 Палепшаная алейная афарбоўка запаўненняў дзвярных праёмаў м2 3.87

19 Палепшаная алейная афарбоўка дзвярных блокаў, падрыхтаваных пад другую афарбоўку м2 1.03

20 Палепшаная алейная афарбоўка запаўненняў аконных праёмаў м2 5.84

21 Палепшаная алейная афарбоўка аконных блокаў ,падрыхтаваных пад другую афарбоўку м2 1.63

22 Алейная афарбоўка драўляных ліштвы (пры неафарбаваных падлогах), м. п. м. п. 0.9
23 Палепшаная алейная афарбоўка драўляных поручняў, м2 м2 3.97
24 Простая алейная афарбоўка вялікіх металічных паверхняў (акрамя дахаў) м2 0.43
25 Палепшаная алейная афарбоўка вялікіх металічных паверхняў (акрамя дахаў) м2 0.94
26 Простая алейная афарбоўка металічных кровель сурыкам за 1 раз м2 0.29
27 Простая алейная афарбоўка металічных кровель сурыкам за 2 разы м2 0.36

28 Простая алейная афарбоўка сталевых бэлек ,труб дыяметрам больш за 50 мм сурыкам м2 1.26

29
Простая алейная афарбоўка металічных рашотак ,сетак ,вокладак ,санітарна-тэхнічных і 
ацяпляльных прыбораў, труб ,дыяметрам менш за 50 мм сурыкам 

м2 2.45

30
Пакрыццё дашчаных падлог лакам за 1 раз па раней огрунтованной або афарбаванай 
паверхні 

м2 0.18

31 Пакрыццё паркетных падлог лакам за 1 раз па раней пакрытай лакам паверхні м2 0.3

32
Пакрыццё дашчаных падлог лакам за 2 разы па раней огрунтованной або афарбаванай 
паверхні 

м2 0.4

33 Пакрыццё паркетных падлог лакам за 2 разы па раней пакрытай лакам паверхні м2 0.52

34
Пакрыццё паркетных падлог лакам за 3 разы па гатовай отциклеванной і адшліфаванай 
паверхні 

м2 0.64

35 Пакрыццё сцен алейным лакам за 1 раз па раней огрунтованной або афарбаванай паверхні м2 0.26

36
Пакрыццё сцен алейным лакам за 2 разы па раней огрунтованной або афарбаванай 
поверхностим 

м2 0.69

37 Пакрыцце столяў алейным лакам за 1 раз па раней огрунтованной або афарбаванай паверхні м2 0.34

38
Пакрыцце столяў алейным лакам за 2 разы па раней огрунтованной або афарбаванай 
паверхні 

м2 0.82

39
Пакрыццё дзвярных запаўненняў маслным лакам за 1 раз па раней огрунтованной або 
афарбаванай поверхностим 

м2 0.39

40
Пакрыццё дзвярных запаўненняў алейным лакам за 2 разы па раней огрунтованной або 
афарбаванай паверхні 

м2 0.99

41
Пакрыццё аконных заполднений алейным лакам за 1 раз па раней огрунтованной або 
афарбаванай паверхні 

м2 0.56

42
Пакрыццё аконных запаўненняў алейным лакам за 2 разы па раней огрунтованной або 
афарбаванай паверхні 

м2 1.42

МАЛЯРНЫЯ ПРАЦЫ



43 Афарбоўка металічных дзвярных запаўненняў і печаў пячным лакам за 1 раз м2 0.65
44 Афарбоўка металічных дзвярных запаўненняў і печаў пячным лакам за 2 разы м2 1.05
45 Афарбоўка металічных аконных запаўненняў ,рашотак і труб пячным лакам за 1 раз м2 1.34

46 Афарбоўка металічных аконных запаўненняў ,рашотак і труб пячным лакам за 2 разы м2 2.27

47 Афарбоўка металічных дзвярных запаўненняў і печаў кузбасским лакам за 1 раз м2 0.58
48 Афарбоўка металічных дзвярных запаўненняў і печаў кузбасским лакам за 2 разы м2 0.94

49 Афарбоўка металічных аконных запаўненняў , рашотак і труб кузбасским лакам за 1 раз м2 1.12

50 Афарбоўка металічных аконных запаўненняў ,рашотак і труб кузбасским лакам за 2 разы м2 1.99

51 Палепшаная алейная афарбоўка сцен з расчысткай старой фарбы да 10 ,0% м2 1.01
52 Палепшаная алейная афарбоўка сцен з расчысткай старой фарбы да 35 % м2 1.66
53 Палепшаная алейная афарбоўка столі з расчысткай старой фарбы да 10,0 % м2 1.59
54 Палепшаная алейная афарбоўка столяў з расчысткай старой фарбы да 35 % м2 2.09

55
Палепшаная алейная афарбоўка запаўненняў аконных праёмаў з расчысткай старой фарбы 
да 10,0% ,м2

м2 2.06

56
Палепшаная алейная афарбоўка запаўненняў аконных праёмаў з расчысткай старой фарбы 
да 35 % 

м2 2.71

57
Палепшаная алейная афарбоўка запаўненняў дзвярных праёмаў з расчысткай старой фарбы 
да 10 % 

м2 1.52

58
Палепшаная алейная афарбоўка запаўненняў дзвярных праёмаў з расчысткай старой фарбы 
да 35 % 

м2 2.06

59 Палепшаная алейная афарбоўка падлог з расчысткай старой фарбы да 10,0 % м2 0.79
60 Палепшаная алейная афарбоўка падлог з расчысткай старой фарбы да 35 % м2 1.08

61
Афарбоўка металічных паверхняў алюмініевым парашком за 1 раз (акрамя вадасцёкавых 
труб ) 

м2 1.3

62
Афарбоўка металічных паверхняў алюмініевым порошном за 2 разы ( акрамя вадасцёкавых 
труб ) 

м2 1.99

63 Алейная афарбоўка сталевых труб за 1 раз м2 1.84
64 Алейная афарбоўка сталевых труб за 2 разы м2 2.2
65 Алейная афарбоўка чыгунных труб за 1 раз м2 1.19
66 Алейная афарбоўка чыгунных труб за 2 разы м2 1.48
67 Алейная афарбоўка санітарна-тэхнічных і ацяпляльных прыбораў за 1 раз м2 1.3
68 Алейная афарбоўка санітарна-тэхнічных і ацяпляльных прыбораў за 2 разы м2 1.88
69 Алейная афарбоўка металічных рашотак ,сетак і агароджаў за 1 раз м2 1.62
70 Алейная афарбоўка металічных рашотак ,сетак і агароджаў за 2 разы м2 2.24



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1
Абліцоўванне сцен па каменю керамічнымі пліткамі без ўстаноўкі карнізных і плинтусовых 
плітак 

м2 7.35

2
Абліцоўванне слупоў і адхонаў па каменю керамічнымі пліткамі без ўстаноўкі карнізных і 
плинтусных плітак 

м2 9.32

3 Абліцоўванне сцен полистирльными пліткамі на масціцы м2 4.08

4
Абліцоўванне паверхні сцен папярова-слаістай дэкаратыўным пластыкам з прыладай каркаса 

м2 3.22

5
Абліцоўванне паверхні сцен папярова - слаістай декортивным пластыкам без прылады 
каркаса (на клеі або масціцы ) 

м2 1.07

6 Ўстаноўка карнізных або плинтусовых плітак па сценах м. п. 0.72
7 Ўстаноўка карнізных або плинтусовых плітак на слупах і адхонах м. п. 0.81
8 Ўстаноўка ўбудаваных дэталяў дэталь 0.95
9 Змена керамічных плітак на сценах да 10 штук ў адным месцы шт. 0.86

10 Змена керамічных плітак на сценах больш за 10 шт. у адным месцы шт. 0.65
11 Змена керамічных плітак на слупах і адхонах да 10 штук ў адным месцы шт. 1.52
12 Змена керамічных плітак на слупах і адхонах больш за 10 штук у адным месцы шт. 1.15
13 Змена карнізных або плинтусовых плітак плітка 0.89
14 Разборка абліцоўвання плоскіх паверхняў без захавання плітак м2 0.79
15 Разборка абліцоўвання плоскіх паверхняў з захаваннем плітак да 25% м2 1.07
16 Разборка абліцоўвання плоскіх паверхняў з захаваннем плітак звыш 25% да 50% м2 2.09
17 Разборка пакрыццяў сцен з керамічнай пліткі м2 0.93
18 Абліцоўванне сцен панэлямі МДФ і ПВХ м2 6.1
19 Абліцоўванне столяў панэлямі МДФ і ПВХ м2 6.39
20 Прылада падвеснай столі м2 6.32
21 Абклейванне столяў пластыкавымі плітамі Пенополистерол м2 1.58
22 Ашалёўка сцен гіпсакардон м2 2.45
23 Абшыўка гіпсакардон столяў м2 4.43
24 Прылада пакрыццяў з драўнянавалакністых пліт м2 2.6
25 Дэмантаж абліцоўвання столяў панэлямі ПВХ м2 1.92

АБЛІЦАВАЛЬНЫЯ ПРАЦЫ



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1 Абклейванне сцен простымі шпалерамі м2 0.82
2 Абклейванне сцен цісненнем або шчыльнымі шпалерамі м2 1.21

3 Абклейванне сцен шпалерамі вільгацятрывалымі або спецыяльнага віду аздаблення м2 2.17

4 Налепка бардзюра або фрыза на простыя шпалеры м. п. 0.11
5 Налепка бардзюра або фрэза на шчыльныя і цісненне шпалеры м. п. 0.17

6 Налепка бардзюра або фрэза на шпалеры вільгацятрывалыя і спецыяльнага віду аздаблення м. п. 0.23

7 Абклейванне столяў шпалерамі м2 1.16

8
Абклейванне сцен поливинилхлоридными плёнкамі на папяровай , тканкавай аснове або 
бязасноўнымі з падрыхтоўкай паверхні 

м2 2.49

9
Абклейванне сцен па тынкоўцы і бетону плёнкай драўлянай самаклейная (ПДСО) з з 
падрыхтоўкай паверхні 

м2 3.18

10
Абклейванне сцен па тынкоўцы і бетону дэкаратыўнай плёнкай самаклейная (ПДСО) без 
падрыхтоўкі паверхні 

м2 1.45

11 Абклейванне сцен па дрэве плёнкай ПДСО з падрыхтоўкай паверхні м2 2.25
12 Абклейванне сцен па дрэве плёнкай (ПДСО) без падрыхтоўкі паверхні м2 0.98

13
Абклейванне дзвярэй , убудаваных шафаў і антрэсоляў плёнкай ПДСО з падрыхтоўкай 
паверхні 

м2 4.51

14 Ашалёўка сцен кардонам м2 0.4
15 Падшыўка столяў кардонам м2 0.57
16 Зняцце шпалер м2 0.29
17 Зняцце линкруста м2 0.29
18 Зняцце (соскабливание або змыўшы) старой вапнавай ці крэйдавай фарбы м2 0.08
19 Змена на сценах высакаякасных шпалер м2 2.07

АБІЎНЫЯ ПРАЦЫ



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1 Зняцце дзвярных палотнаў палатно 1.53
2 Зняцце дзвярных скрынак у каменных сценах з выломкой чвэрцяў скрынка 20.34

3
Зняцце дзвярных скрынак у каменных сценах з выломкой чвэрцяў з отбивкой тынкоўкі ў 
адхонах

скрынка 21.95

4 Зняцце дзвярных калод у драўляных сценах калода 5.51
5 Зняцце дзвярных скрынак у перагародках скрынка 2.95
6 Змена ліштвы м. п. 0.95
7 Змена на месцы бруска дзвярной скрынкі ў каменных сценах брусок 22.94
8 Змена на месцы бруска дзвярной скрынкі (калоды ) у драўляных сценах брусок 19.75
9 Змена на месцы бруска дзвярной скрынкі ў перагародках брусок 35.68

10 Вялікі рамонт палотнаў вонкавых дзвярэй палатно 89.15
11 Вялікі рамонт палотнаў ўнутраных дзвярэй палатно 61.36
12 Малы рамонт на месцы дзвярных палотнаў палатно 8.54
13 Змена дзвярнога блока, зняцце старога і ўстаноўка новага блок 17.84
14 Герматизация месцаў прымыкання дзвярных блокаў да сцен поліурэтанавай пенай м 0.78
15 Ўмацаванне раней устаноўленых дзвярных і аконных скрынак скрынка 8.8

16
Абіўка дзвярэй дермантином па ўцяпляльніку з прибивкой уцяпляльных валікаў па перыметры 
скрынкі 

м2 6.48

17 Змена абіўкі дзвярэй і уцяпляльных валікаў па перыметры скрынкі м2 8.67
18 Абіўка дзвярэй мяккімі борцікамі ( утеплительными валікамі) м. п. 0.51

19
Ўстаноўка накладных прыбораў: угольнікаў аконных,супынаў дзвярных, упораў аконных, , 
ручак-клямараў, таблічак нумарных да дзвярэй, кручкоў ветравых, заверток форточных і г. д. 

прыбор 0.81

20
Ўстаноўка заверток ўразных аконных, дзвярных зашчапак, завес (дзвярных, аконных і 
форточных ўсіх тыпаў) 

прыбор або 2 
завесы 2.45

21
Ўстаноўка угольнікаў аконных часткова ўразных, сцяжак аконных і гаўбечных, заверток 
накладных, ручак - кнопак, замкаў шкафные накладных і г. д. 

прыбор 1.72

22
Змена накладных прыбораў: угольнікаў аконных, супынаў дзвярных, упораў аконных, таблічак 
нумарных да дзвярэй, кручкоў ветравых, заверток форточных і г. д. 

прыбор 0.8

23
Змена заверток ўразных аконных, дзвярных зашчапак , завес (дзвярных , аконных, форточных ) 
усіх відаў 

прыбор або 2 
завесы 5.67

24 Змена ручак-клямараў прыбор 1.91

25
Змена угольнікаў аконных часткова ўразных , сцяжак аконных і гаўбечных , заверток 
накладных дзвярных, засавак нацяжных , ручак - кнопак , замкаў шкафные накладных і г. д. 

прыбор 1.39

26 Ўстаноўка прыбораў фрамужных прыбор 4.45
27 Змена фрамужных прыбораў прыбор 6.21

28 Ўстаноўка сувальндных замкаў ( уразныя або накладныя ) або шпінгалет дзвярных ўразных прыбор 2.71

29 Змена сувальдный замкаў (уразныя або накладныя ) або шпінгалет дзвярных ўразных прыбор 7.58

30 Ўстаноўка цыліндравых замкаў ( уразныя або накладныя ) з фалевой ручкай або ключевиной прыбор 5.52

31 Змена цыліндравых замкаў ( уразныя або накладныя ) з филевой ручкай або ключевиной прыбор 5.15

32 Ўстаноўка спружын дзвярных або фіксатараў аконных прыбор 2.99
33 Змена спружын дзвярных або фіксатараў аконных прыбор 2.55
34 Ўрэзка вочка аптычнага дзвярнога шт. 2.61
35 Ўстаноўка дзвярны ланцужкі прыбор 1.21

РАМОНТ ДЗВЯРНЫХ ПРАЁМАЎ



№ 
п/п

Найменне
Адзінка 

вымярэння
Адпускная 
цана, руб.

1 Ўстаноўка форткі з яе вырабам і устаўкай шкла, фортка фортка 18.42
2 Змена форткі фортка 3.12

3 Змена на месцы бруска аконнай скрынкі ў каменных сценах пры адным пераплёце ў скрынцы брусок 20.84

4 Змена на месцы бруска аконнай скрынкі ў каменных сценах пры двух вокладках ў скрынцы брусок 33.14

5 Змена на месцы бруска аконнай скрынкі (калоды) у драўляных сценах брусок 13.38
6 Малы рамонт створкавыя аконных вокладак са здыманнем створак створка 4.24
7 Малы рамонт створкавыя аконных вокладак са здыманнем створак створка 3.05
8 Вялікі рамонт створкавыя аконных вокладак створка 14.78
9 Вялікі рамонт глухіх аконных вокладак пераплёт 13.76

10 Рамонт на месцы драўлянай падваконнай дошкі шт. 4.31
11 Малы рамонт форткі, фортка фортка 5.7
12 Зняцце аконных скрынак у каменных сценах з выломкой чвэрцяў скрынка 20.34

13
Зняцце аконных скрынак у каменных сценах з выломкой чвэрцяў з отбивкой тынкоўкі ў 
адхонах 

скрынка 21.42

14 Зняцце драўляных падваконных дошак у каменных сценах шт. 1.15
15 Зняцце драўляных падваконных дошак у драўляных сценах шт. 1
16 Зняцце мазаічных падваконных дошак м2 9.46
17 Ўстаноўка падваконных дошак м 1.79
18 Зняцце аконных калод у драўляных сценах калода 5.51
19 Зняцце аконных створак створка 2.6
20 Змена аконнага блока, зняцце старога і ўстаноўка новага да 2 м2 блок 17.24
21 Змена аконнага блока, зняцце старога і ўстаноўка новага больш за 2 м2 блок 19.12
22 Герматизация месцаў прымыкання аконных блокаў да сцен полиуритановой пенай м 0.92

РАМОНТ АКОННЫХ ПРАЁМАЎ



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1 Змена лаг па цагляныя слупкі м2 3.67
2 Змена лаг з дошак па гатоваму падставы м2 2.92
3 Перестилка чыстых дашчаных падлог м2 4.76
4 Згуртоўванне дашчаных падлог м2 2.73
5 Ўмацаванне дашчаных падлог (без дадання новых дошак ) м2 1.16
6 Змена дошак да трох штук у адным месцы м дошак 3.2
7 Змена драўляных ліштвы м. п. 1.26
8 Шліфоўка дашчаных падлог неафарбаваных м2 1.72
9 Шліфоўка дашчаных падлог,афарбаваных м2 3.24

10 Шліфоўка провесов у неафарбаваных дашчаных падлогах м2 0.97
11 Шліфоўка провесов у афарбаваных дашчаных падлогах м2 1.26

12
Перестилка паркетнай падлогі на рэйках пры колькасці клёпак да 45 шт. (без шліфоўкі і 
циклевки)

м2 9.38

13
Перестилка паркетнай падлогі на рэйках пры колькасці клёпак 45-100 шт м2 (без шліфоўкі і 
циклевки )

м2 11.91
14 Перестилка паркетнай падлогі на рэйках пры колькасці клёпак 45-100 шт., м2 14.27

15
Перестилка падлог з шчытавога паркета з выпраўленнем лачання ( без шліфоўкі і циклевки ) 

м2 8.15
16 Замена адзінкавага паркета ў адным месцы да 5 клёпак месца 2.37
17 Замена адзінкавага паркета ў адным месцы да 0,5 м2 месца 6.23
18 Замена адзінкавага паркета ў адным месцы да 1 м2 месца 8.56
19 Шліфоўка і циклевка паркетных падлог,раней пакрытых масцікай або лакам м2 1.67

20
Циклевка ( шліфоўка) ошлифованных паркетных падлог , раней не пакрытых лакам або 
масцікай 

м2 0.7

21
Циклевка ( шліфоўка ) ошлифовка паркетных падлог, раней пакрытых лакам або масцікай 

м2 1.98
22 Змена керамічных плітак да 10 штук ў адным месцы шт. 0.64
23 Змена керамічных плітак больш за 10 штук у адным месцы шт. 0.5
24 Заладка выбоін ў цэментавых падлогах плошчай да 0,25 м2 у адным месцы месца 2.12

25
Заладка выбоін ў цэментавых падлогах плошчай звыш 0,25 м2 да 0,5 м2 у адным месцы 

месца 3.67

26
Заладка выбоін ў цэментавых падлогах плошчай звыш 0, 5 м2 да 1 м2 у адным месцы 

месца 6.11
27 Разборка цагляных слупкоў м2 падлогі 0.32
28 Разборка драўляных лаг м2 падлогі 0.42
29 Разборка пакрыццяў дашчаных падлог або пастилов м2 1.47
30 Разборка пакрыцця падлог з лінолеўма м2 0.76
31 Разборка пакрыцця падлог з керамічных плітак м2 2.76

32
Разборка пакрыцця падлог з шчытавога паркета з разборкай ліштвы (без разборкі пасціла )

м2 2.61

33
Разборка пакрыцця падлог з адзінкавага паркета з разборкай ліштвы (без разборкі пасціла )

м2 3.23
34 Зняцце драўляных ліштвы м. п. 0.19
35 Разборка цэментных ліштвы м. п. 1.08

36
Выраўноўванне раней выкананай цэментнай сцяжкі або бетоннага падставы пластом 
полимерцементного раствора

м2 2.34
37 Змена пакрыццяў з лінолеўма м2 4.62
38 Прылада цеплавых падлог з электронагревом м2 27.85
39 Кладка ламініраваных падлог м2 2.72
40 Разборка пакрыццяў падлог з драўнянавалакністых пліт м2 0.34
41 Разборка пакрыццяў падлог з лінолеўма м2 0.57
42 Прылада пакрыццяў з лінолеўма плошчай падлогі да 10 м2 м2 2.37
43 Прылада пакрыццяў з лінолеўма плошчай падлогі звыш 10 м2 м2 2.02
44 Прылада драўляных ліштвы м2 0.53

 РАМОНТ ПАДЛОГ



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
цана, руб.

1
Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных палотнаў шклом 2-3мм пры плошчы шкла 
да 0,5 м2 

м2 2.72

2
Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных палотнаў шклом 2-3мм пры плошчы шкла 
звыш 0, 5 м2 да 1 м2 

м2 2.25

3
Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных палотнаў шклом 4-6 мм пры плошчы шкла 
да 0,5 м2 

м2 2.85

4
Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных палотнаў шклом 4-6 мм пры плошчы шкла 
звыш 0, 5 м2 да 1 м2 

м2 2.52

5
Шкленне драўляных аконных переплнтов і дзвярных палотнаў шклом 2-3 мм на гатовых 
штапиках пры плошчы шкла да 0,25 м2 

м2 5.67

6
Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных палотнаў шклом 2-3 мм на гатовых 
штапиках пры плошчы шкла звыш 0,25 м2 да 0,5 м2 

м2 2.78

7
Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных палотнаў шклом 2-3мм на гатовых штапиках 
пры плошчы шкла звыш 0,5 м2 ,д аб 1 м2 

м2 2.52

8
Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных полдотен шклом 4-6 мм на гатовых 
штапиках пры плошчы шкла. д 0,5 м2 

м2 5.24

9 Шкленне драўляных аконных вокладак і дзвярных палотнаў шклом звыш 0, 5 м2 да 1 м2 м2 2.58

10 Шкленне дзвярных палотнаў ўзорыстых шклом на гатовых штапиках м2 6.05
11 Перематка фальцев у драўляных вокладках м2 1.77

12 Выманне цэлых шклоў з драўляных вокладак пры плошчы шкла звыш 0, 5 м2 да 1,0 м2 м2 2.8

13 Выманне цэлых шклоў з драўляных вокладак пры плошчы шкла свыще 0,25 м2 да 0,5 м2 м2 4.05

14 Выманне цэлых шклоў з драўляных вокладак пры плошчы шкла да 0,25 м2 м2 5.33

15 Выдаленне бітых шыбаў з драўляных вокладак пры плошчы шкла звыш 0, 5 м2 да 1,0 м2 м2 1.42

16 Выдаленне бітых шыбаў з драўляных вокладак пры плошчы шкла звыш 0,25 м2 да 0,5 м2 м2 2.07

17 Выдаленне бітых шыбаў з драўляных вокладак пры плошчы шкла да 0,25 м2 м2 2.48

ШКЛЯНЫЯ ПРАЦЫ



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
цана, руб.

1 Пракладка сталёвых трубаправодаў дыяметрам да 50 мм м 3.43
2 Усталёўка радыятараў да 7 секцый у групе з устаноўкай кранштэйнаў радыятар 6.18
3 Усталёўка радыятараў звыш 7 секцый у групе і устаноўкай кранштэйнаў радыятар 10.21
4 Праверка на прагрэў ацяпляльных радыятараў з рэгуляваннем прыбор 0.85
5 Змена сгонов у трубаправодаў дыяметрам да 25 мм згон 2.36
6 Змена сгонов у трубаправодаў дыяметрам больш за 25 мм да 40 мм згон 3.57
7 Змена асобных участкаў трубаправодаў дыяметрам да 25 мм м. п. 5.21
8 Змена асобных участкаў трубаправодаў дыяметрам больш за 25 мм да 40 мм м. п. 5.32
9 Змена асобных участкаў трубаправодаў дыяметрам 50мм м. п. 6.45

10
Змена кранаў двайны рэгулявання дыяметрам 20мм, прахадных вентыляў або зваротных 
клапанаў дыяметрам да 50 мм 

шт. 4.83

11 Змена кранштэйнаў шт. 1.45
12 Змена радыятарных коркаў шт. 1.61
13 Змена манометра або тэрмометра прыбор 1.23
14 Рамонт ручных помпаў помпа 32.12
15 Рамонт (рэвізія і прыцірка) кранаў коркавага тыпу кран 2.41
16 Рамонт (рэвізія і прыцірка) кранаў вентыльнага тыпу кран 1.7
17 Перагрупоўка секцый старога ўзору (да 7 секцый) илизамена яго сярэдняй секцыі секцыя 16.46
18 Даданне меншай секцыі да радыятара секцыя 10.09
19 Змена крайніх секцый радыятараў секцыя 7.04
20 Прачыстка і прамыванне радыятараў на месцы да 7 секцый у групе радыятар 9.19
21 Прачыстка і прамыванне радыятараў на месцы звыш 7 секцый у групе радыятар 11.79
22 Дэмантаж ручных помпаў помпа 7.22
23 Адлучэнне і зняцце з месца радыятара да 7 секцый у групе радыятар 5.63
24 Адлучэнне і зняцце з месца радыятара звыш 7 секцый у групе радыятар 7.12
25 Разборка сталёвых трубаправодаў дыяметрам да 32 мм м 1.74
26 Разборка сталёвых трубаправодаў дыяметрам да 50 мм пры дапамозе зварцы м 2
27 Разборка сталёвых трубаправодаў дыяметрам да 50 мм м 2.2
28 Ўстаноўка микровоздушников на ацяпляльных прыборах кран 2.35
29 Замена микровоздушников на ацяпляльных прыборах кран 1.2
30 Змена ацяпляльнага прыбора прыбор 12.99

31
Змена участкаў трубаправодаў цэнтральнага ацяплення,халоднага і гарачага водазабеспячэння 
рознай даўжыні ( ад 0,5 м да 10 м) пры адукацыі ў іх цечы з ужываннем газазваркай 
,электразваркі

м 8.72

ЦЭНТРАЛЬНАЕ АЦЯПЛЕННЕ



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
цана, руб.

1 Палепшаная тынкоўка сцен па дрэве м2 4.51
2 Палепшаная тынкоўка сцен па каменю вапнавым растворам м2 3.16
3 Палепшаная тынкоўка сцен па каменю цэментава-вапнавым растворам м2 3.62
4 Палепшаная тынкоўка столяў па дрэве м2 4.08
5 Палепшаная тынкоўка столяў па каменю вапнавым растворам м2 3.36
6 Палепшаная тынкоўка столяў па каменю цэментава-вапнавым растворам м2 3.39
7 Оштукатуривание адхонаў вапнавае-гіпсавым растворам м2 8.73
8 Оштукатуривание адхонаў цэментава-вапнавым растворам м2 9.5
9 Выцягванне падуг вапнавае -гіпсавым растворам м2 4.98

10 Выцягванне падуг цэментава - вапнавым растворам м2 5.11

11 Выцягванне карнізаў, паяскоў і гарызантальных цяг вапнавае-гіпсавым растворам м2 4.56

12 Выцягванне карнізаў, паяскоў, і гарызантальных цяг цэментава-вапнавым растворам м2 5.37

13 Выцягванне вертыкальных цяг вапнавае-гіпсавым растворам м2 7.33
14 Выцягванне вертыкальных цяг цэментава-вапнавым растворам м2 8.86
15 Зацірка бетонных паверхняў сцен м2 1.15
16 Зацірка бетонных паверхняў столяў м2 1.5
17 Беспесчаная накрывка сцен м2 0.79
18 Беспесчаная накрывка столяў м2 0.99

19
Аздабленне драўляных сцен гіпсавымі аблямовачная лістамі або драўняна-кудзелістымі 
плітамі з прыладай каркаса 

м2 2.51

20
Аздабленне драўляных сцен гіпсавымі аблямовачная лістамі або драўняна - кудзелістымі 
плітамі без прылады каркаса 

м2 1.16

21 Аздабленне каменных сцен гіпсавымі аблямовачная лістамі без прылады каркаса м2 2.6

22
Аздабленне драўляных столяў гіпсавымі аблямовачная лістамі або драўнянавалакністыя пліты 
без прылады каркаса 

м2 4.26

23
Аздабленне драўляных столяў гіпсавымі аблямовачная лістамі або драўнянавалакністыя пліты 
без прылады каркаса 

м2 3.15

24
Падшыўка драўляных столяў фанерай, драўнянастружкавых або льнокастровыми плітамі з 
прыладай каркаса 

м2 4.79

25
Падшыўка драўляных столяў фанерай, драўнянастружкавых або льнокастровыми плітамі без 
прылады каркаса 

м2 2.31

26
Ашалёўка драўляных сцен фанерай, драўнянастружкавых або льнокастровыми плітамі з 
прыладай каркаса 

м2 3.62

27
Ашалёўка драўляных сцен фанерай, драўнянастружкавых або льнокастровыми плітамі з 
прыладай каркаса 

м2 2.22

28
Ашалёўка каменных сцен фанерай, драўнянастружкавых або льнокастровыми плітамі з 
прыладай каркаса 

м2 3.75

29 Ашалёўка паверхні сцен адзінкавай дранью м2 0.91
30 Ашалёўка паверхні столяў адзінкавай дранью м2 1.37
31 Оштукатуривание бэлек з обматыванием проволкой м2 2.45
32 Ашалёўка сцен абліцавальным матэрыялам "Сайдынг" м2 10.41

33 Рамонт тынкоўкі столяў па каменю вапнавым растворам плошчай да 1 м2 у адным месцы м2 6.1

34
Рамонт тынкоўкі столяў па каменю цэментава-вапнавым растворам плошчай да 1 м2 у адным 
месцы 

м2 8.38

35 Рамонт тынкоўкі столяў па дрэве плошчай да 1 м2 у адным месцы м2 6.66

36 Рамонт тынкоўкі столяў па каменю вапнавым растворам да 10 м2 у адным месцы м2 5.46

37
Рамонт тынкоўкі столяў па каменю цэментава-вапнавым растворам плошчай да 10 м2 у адным 
месцы 

м2 6.57

38 Рамонт тынкоўкі столяў па дрэве плошчай да 10 м2 у адным месцы м2 5.46

39 Рамонт тынкоўкі сцен па каменю вапнавым растворам плошчай да 1 м2 у адным месцы м2 6.22

40
Рамонт тынкоўкі сцен па каменю цэментава-вапнавым растворам плошчай да 1 м2 у адным 
месцы 

м2 7.56

ТЫНКАВЫЯ ПРАЦЫ



41 Рамонт тынкоўкі сцен па дрэве плошчай да 1 м2 у адным месцы м2 6.39

42 Рамонт тынкоўкі сцен па каменю вапнавым растворам плошчай да 10 м2 у адным месцы м2 4.73

43
Рамонт тынкоўкі сцен па каменю цэментава-вапнавым растворам плошчай да 10 м2 у адным 
месцы 

м2 5.28

44 Рамонт тынкоўкі сцен па дрэве плошчай да 10 м2 у адным месцы м2 8.03
45 Перетирка тынкоўкі паверхняў сцен і столяў м2 1.16

46 Рамонт тынкоўкі швоў паміж зборнымі элементамі перакрыццяў і сцен з прорезкой рустаў м. шва 1.58

47 Апрацоўка швоў паміж гіпсавымі аблямовачная лістамі м2 ашалёўкі 0.36
48 Абмазка растворам ліштвы, раскладак або ліштвы м. п. 0.3
49 Рамонт тынкоўкі адхонаў па камені м2 11.6
50 Рамонт тынкоўкі адхонаў па дрэве м2 8.59
51 Рамонт тынкоўкі карнізаў ,падуг ,цяг вапнавае-гіпсавым растворам м2 14.48
52 Адбіванне тынкоўкі з каменных сцен і столяў м2 0.96
53 Адбіванне тынкоўкі з драўляных сцен і столяў м2 0.94

54 Разборка ашалёўкі з гіпсавых лістоў ,ДСП ,ДВП, льнокастровых пліт, фанеры або кардона м2 0.32

55 Срубка наплываў бетону са сцен ,слупоў ,пілястраў і іншых паверхняў м2 1.95
56 Набіванне цвікоў з оплетением іх проволкой м2 2.23
57 Набіванне палос тынкоўкай сеткі шырынёй да 20 см м. п. паласы 0.28
58 Прылада каркаса з драцяной сеткі м2 0.65
59 Дэкаратыўная тынкоўка сцен ( футра) м2 6.02
60 Прылада ўнутранага ўцяплення сцен м2 2.75
61 Грунтаванне паверхняў столяў м2 0.24

62 Рамонт тынкоўкі столяў па камені і бетоне цэментава-вапнавым растворам плошчай да 1м2 м2 12.07

63 Рамонт тынкоўкі столяў па камені і бетоне цэментава-вапнавым растворам плошчай да 10м2 м2 8.55

64 Ачыстка сцен ад старой фарбы м2 0.54
65 Грунтаванне ўнутраных паверхняў сцен м2 0.18
66 Антысептычная апрацоўка сцен м2 0.3



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1 Ўстаноўка электрычнага званка і кнопкі з пракладкай правадоў званок 10.59
2 Ўстаноўка электрозвонка і кнопкі без пракладкі правадоў званок 3.59

3 Ўстаноўка выключальніка,перамыкача або штэпсельнай резетки для адкрытай праводкі шт. 4.03

4 Ўстаноўка выключальніка,перамыкача або штэпсельнай разеткі пры схаванай праводцы шт. 4.94

5 Усталеўка потолочного патрона шт. 3.54
6 Ўстаноўка насценнага патрона шт. 4.89

7
Ўстаноўка трехклавишного выключальніка пры схаванай праводцы з прыладай гнязда па 
каменных падставах 

шт. 8.59

8 Ўстаноўка падвеснай патрона патрон 5.24
9 Ўстаноўка падвеснай свяцільні свяцільня 7.06

10 Ўстаноўка свяцільні тыпу "Бра" шт. 8.36
11 Ўстаноўка люминасцентных свяцілень на загваздках шт. 9.42
12 Ўстаноўка люминасцентных на подвеса свяцілень шт. 11.15
13 Ўстаноўка люстры (свяцільні) многорожковой люстра 10.99

14
Ўстаноўка крука для подвесов свяцілень і люстраў на драўляным падставе або ў гатовыя 
гнязда бетонных падстаў 

крук 2.94

15 Ўстаноўка крука для падвескі свяцілень і люстраў па бетоне з пробивкой гнязда крук 6.24
16 Ўстаноўка шчытка для электралічыльніка шчыток 5.4
17 Ўстаноўка аднафазнага электрычнага лічыльніка на гатовы шчыток шт. 5.23
18 Прабіўкі разор у цагляных сценах глыбінёй да 3см пры шырыні разоры да 4 см м 1.14
19 Прабіўкі разор у бетонных сценах глыбінёй да 3 см пры шырыні разоры да 4-х см м 2.32
20 Зняцце выключальнікаў,перамыкачоў або штэпсельных разетак шт. 0.35
21 Дэмантаж бра,плафонаў, падвесных свяцілень шт. 0.78
22 Дэмантаж шчытка са лічыльнікам шт. 2.47

23
Змена кухоннай электрапліты з заменай кабеля да штэпсельнай разеткі з праверкай 
правільнасці падлучэння 

пліта 28.84

24 Адключэнне і падключэнне электраэнергіі даўжнікам па аплаце за электраэнергію кватэра 6.5
25 Падлучэнне, адключэнне шліфавальнай машыны да вводному прылады дома прыбор 10.59
26 Падключэнне зварачнага апарата пры зварцы рашотак на вокны прыбор 7.48
27 Перанос разетак з штарблением на адлегласць да 1 м разетка 7.65
28 Абследаванне і вызначэнне прычын няспраўнасцяў у электрасеткі кватэры кватэра 9.62
29 Ўстаноўка галагенавых свяцілень шт. 15.73
30 Замена галагенавых свяцілень шт. 15.49
31 Ўстаноўка і падлучэнне да электрасеткі э/воданагравальніка прыбор 17.66
32  Замена выключальніка адзінарнага, падвойнага шт. 2.35
33 Ўстаноўка аўтаматаў кватэрных аўтамат 2.99
34 Замена аўтаматаў кватэрных аўтамат 4.12
35 Змена драты перасекам 2х2,5 мм кв. пры схаванай праводцы ў бетонных сценах м 3.62
36 Рамонт э/ выключальніка прыбор 4.71

37 Перекидка правадоў 
адна 

перекидка 17.07

38 Прылада і падлучэнне кропкавых свяцілень у падвесным столі шт. 5.89
39 Ўстаноўка блока выключальнік+ перамыкач+ разетка блок 10.89
40 Змена блока выключальнік+ перамыкач + разетка блок 8.83
41 Ўстаноўка разеткі з дадатковым нулявым або зазямляльным провадам шт. 9.2
42 Змена разеткі з дадатковым нулявым або зазямляльным провадам шт. 6.47

ЭЛЕКТРАМАНТАЖНЫЯ ПРАЦЫ



№ 
п/п Найменне

Адзінка 
вымярэння

Адпускная 
 цана, руб.

1 Протравка нейтралізуюць растворам залітых месцаў м2 0.21
2 Зборка і навеска карнізаў м 0.53
3 Аднаўленне ніш ў вентыляцыйным канале м3 69.01
4 Прабіўкі праёмаў у гипсобетонных сценах пры таўшчыні сцен не больш за 15 см м2 9.55
5 Змена паштовага скрыні шт. 4.53
6 Змена дзверцы паштовага скрыні шт. 3.76
7 Змена завес паштовага скрыні шт. 3.45
8 Змена замка паштовага скрыні шт. 3.19
9 Уцяпленне гаўбцоў ,лоджый м2 9.25
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