
 

 

 

 

 

 

Перелік оздоблювальних матеріалів та приладів, що входять до 
вартості базового комплексного ремонту (150 у.о. за 1 м2) 

 

Застосування 
матеріалу 

Тип матеріалу Цінова категорія або 
назва матеріалу, що 
входить у вартість* 

Передпокій 

Підлога Плитка керамічна 
Плінтус ПВХ 

до 220 грн./1 м.кв. 
до 25 грн./1 м.п. 

Стіни 

Штукатурка стін гіпсовими сумішами 
Шпаклювання стін 
Шпалери флізілінові під фарбування 
Фарба  

Knauf MP-75 або аналог 
Knauf HP Finish 
до 550 грн./рул. (25 м.кв.) 
Kolrit Legenda 

Стеля 

Гіпсокартон 
Шпаклювання стелі 
Фарба  
Плінтус стельовий 

KNAUF, PLATO 
Knauf Multifinish 
Kolrit Legenda 
Пінополістерол 

Кімнати 

Підлога 
Підложка під ламінат 
Ламінат 32 клас 
Плінтус ПВХ 

Пінополістерол 3-5мм 
до 250 грн./1 м.кв. 
до 25 грн./1 м.п. 

Стіни 

Штукатурка стін гіпсовими сумішами 
Шпаклювання стін 
Шпалери флізілінові під фарбування       
Фарба  

Knauf MP-75 або аналог 
Knauf HP Finish 
до 550 грн./рул. (25 м.кв.) 
Kolrit Legenda 

Стеля 

Гіпсокартон 
Шпаклювання стелі 
Фарба  
Плінтус стельовий  

KNAUF, PLATO 
Knauf Multifinish 
Kolrit Legenda 
Пінополістерол 

Кухня 

Підлога Плитка керамічна 
Плінтус ПВХ 

до 220 грн./1 м.кв. 
до 25 грн./1 м.п. 

Стіни 

Штукатурка стін гіпсовими сумішами 
Шпаклювання стін 
Шпалери флізілінові під фарбування      
Фарба 
Фартук з плітки  керамічної до 5 м.кв. 

Knauf MP-75 або аналог 
Knauf HP Finish 
до 550 грн./рул. (25 м.кв.) 
Kolrit Legenda 
до 250 грн./1 м.кв. 

Стеля Гіпсокартон 
Фарба  

KNAUF, PLATO 
Kolrit Legenda 



Плінтус стельовий  Пінополіст. до 10 грн/м.п. 

Ванна кімната 

Підлога Плитка керамічна до 220 грн./1 м.кв. 

Стіни Штукатурка стін ЦП сумішами 
Плитка керамічна 

MP Leicht Zement або аналог 
до 180 грн./1 м.кв. 

Стеля 

Гіпсокартон вологостійкий 
Шпаклювання стелі 
Фарба  
Плінтус стельовий 

KNAUF, PLATO 
Knauf Multifinish 
Kolrit Legenda 
Пінополістерол 

Лоджія, балкон 

Підлога Плитка керамічна 
Плінтус ПВХ 

до 150 грн./1 м.кв. 
до 20 грн./1 м.п. 

Стеля 
Гіпсокартон 
Фарба  
Плінтус стельовий 

KNAUF, PLATO 
Kolrit Legenda 
Пінополістерол 

Обладнання, фурнітура та прилади 

Кімнати, кухня, ванна Розетки, вимикачі (до 8 на приміщення) Schneider Sedna або Asfora 

Інженерні мережі 
Водопостачання та 
каналізація 

Труби каналізаційні Ostendorf 
Труби водопровідні з поліпропілену 
Крани, фітинги Valtec або аналог 
Підготовка під бойлер 
Підготовка під пральну машину з підключенням 
Підготовка під один умивальник з монтажем 
Підготовка під кухонну мийку з монтажем 
Підготовка під одну ванну або душову кабіну з монтажем 
Підготовка під один унітаз компакт з монтажем 
Вартість робіт з улаштування додаткової сантехнічної точки – 450 грн. 

Електропостачання і 
освітлення 

Провід електричний: ВВГнг, сертифікований згідно ДСТУ 
Автоматичні вимикачі Eaton або Schneider (6 од.) 
Підготовка під освітлення: 
Кімнати – до 3-х точок 
Кухня -  до 3-х точок 
Передпокій – до 2-х точок 
Ванна кімната - до 2-х точок 
Вартість роботи з прокладання додаткового кабелю – 14грн./м.п. 
Вартість встановлення додаткового світильника або люстри – 75грн./од. 
Вартість монтажу додаткової електричної точки (розетка, вимикач, 
електричний дзвоник) – 80 грн./од. 

Вентиляція та 
кондиціонування 

Траса з мідної труби під одну спліт-систему довжиною до 3 м 
Додаткове прокладання траси  - 250 грн/1м.п. 

  

 

 

* Ви маєте можливість за погодженням змінити тип оздоблювальних матеріалів. У 
такому разі вартість ремонту буде перерахована з відніманням вартості робіт і 



матеріалів конкретного типу оздоблення та додаванням вартості робіт і матеріалів 
погодженого типу оздоблення. 

** Вартість будівельних матеріалів відповідає поточним цінам мережі гіпермаркетів 
«Епіцентр». Витрати матеріалів розраховуються відповідно до технічних умов і 
рекомендацій виробника. 
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