
                                   Покрівельні роботи всіх видів «під ключ» в Києві та по Київській області 

+38 (096) 838-51-68, www.krovlya.ltd.ua, e-mail: kitoboi@ukr.net 

Прайс-лист на покрівельні роботи в  Києві від 03.02.2019 р. 

 
№ п/п Найменування робіт Од. вим. Ціна, грн.* 

1 Монтаж мауерлата м. пог. 30,00 
2 Монтаж кроквяної системи м2 150,00 
3 Монтаж контррейки м2 15,00 
4 Монтаж обрешітки м2 50,00 
5 Монтаж пароізоляції м2 15,00 
6 Монтаж гідроізоляції м2 15,00 
7 Утеплення покрівлі мін. ватою м2 50,00 
8 Монтаж OSB-плити м2 50,00 
9 Металлочерепиця (с комплектуючими) м2 120,00 

10 Бітумна черепиця (с комплектуючими) м2 160,00 
11 Композитна черепица (с комплектуючими) м2 300,00 
12 Ондулін (с комплектуючими) м2 100,00 
13 Шифер (с комплектуючими) м2 100,00 
14 Полімерна черепиця (с комплектуючими) м2 300,00 
15 Керамічна черепиця (с комплектуючими) м2 350,00 
16 Єврорубероїд  (1 шар / 2 шари) м2 50,00 / 100,00 
17 Профнастил (с комплектуючими) м2 120,00 
18 Підшив звісів покрівлі софітом (до 800мм) м. пог. 250,00 
19 Монтаж водостічної системи м. пог. 150,00 

Додаткові покрівельні роботи 
20 Розрахунок кошториса на покрівельні матеріали шт. 500,00** 
21 Армований пояс на покрівлю м. пог. 250,00 
22 Демонтаж старого покрытия м2 50,00 
23 Демонтаж обрешітки, кроквяної системи м2 50,00 
24 Нарощування кобилок на звіси будинку шт. 100,00 
25 Монтаж лобової дошки м. пог. 30,00 
26 Підшив звісів покрівлі дошкою  (до 800мм) м. пог. 150,00 
27 Установка мансардних вікон шт. 2000,00 
28 Монтаж зонтів на оголовки труб шт. 500,00 
29 Монтаж снігозатримувачів м. пог. 50,00 
30 Монтаж примикань вент. каналів і димоходів м. пог. 150,00 
31 Монтаж / демонтаж будівельних риштувань м2 30,00 

 * - ціна залежить від об'єма, поверховості, складності робіт. 

    ** - при замовленні у нас робіт ця сума в кошторис не включається.!!! 

   Мінімальный заказ на роботи  – від 1500,00 грн. 

   Виїзд на заміри по м. Києву – 250 грн.! По області Замовник оплачує тільки бензин в обидві сторони 
(3.00 грн./км в одну сторону)! 

Середні комплексні розцінки на монтаж покрівлі: 

 Улаштування покрівлі з металлочерепиці / профнастила – від 350 грн./м2 
 Улаштування покрівлі з бітумної черепиці – від 450 грн./м2 
 Улаштування покрівлі з композитної черепиці – від 550 грн./м2 
 Улаштування покрівлі з керамічної черепиці – від 550 грн./м2 
 Улаштування фальцевої покрівлі – від 600 грн./м2 
 Заміна покрівлі з шифера на металлочерепицю – від 250 грн./м2 

 


