Кращі проекти будинків та кошториси на 2021 рік
Вартість будівництва «під ключ» та які роботи входять до кошторису

Панський – 245 м2
• Стильний та ефектний будинок, що підкреслить індивідуальність
власника і стане ексклюзивною візитівкою успішної людини.
• Дім, що може знаходитись на березі Атлантичного океану або
на приватній ділянці закритого житлового масиву. Велика
площа дасть відчути енергоефективність і прогресивні рішення
в опаленні, водопостачанні і автономності в повній мірі.
• Головні фішки проекту
• Природне освітлення і мансардні вікна 2 поверху.
• Головна спальня з гардеробною і окремим санвузлом, велика
вітальня з кухнею, гараж, кабінет, балкон. Ще 2 спальні. Ще балкон… Він
просто ве-ли-чез-ний.
• Більше 50 м2 терас для йоги, сонячних ванн та вечірок із друзями
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Фасад оздоблений скломагнієвим листом з нанесенням
декоративної штукатурки "баранець". Змонтована
водосточна система. Декоративна підшивка даху зібрана.
Всі дерев'яні конструкції оброблені антисептиком Titan
2S. Можливе утеплення декількома варіантами
материалів.
Внутрішні стіни та цегляні перегородки поштукатурені
базовим шаром глиняної штукатурки від компанії
"Глінко", поверхня готова під фінальне оздоблення. 5
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Кошторис на будівництво 2021
Тип робіт

Загальна вартість, грн.
без ПДВ

Фундамент

347 030,31

Монолітний, залізобетонний, заглиблений нижче рівня промерзання грунту, палевий фундамент з використанням технології ТІСЕ.
Монолітний, армований, залізобетонний ростверк 400х400 мм. Зворотня засипка фундаменту з пошаровим механічним трамбуванням.

Домокомплект

768 568,35

Матеріали для виготовлення домокомплекта.

Коробка

Тепловий контур та
інженерія

1 436 678,82

Стіни змонтовані з солом'яних панелей виробництва Life House Building, поштукатурені ззовні базовим шаром глиняної штукатурки від
компанії "Глінко". Несучі простінки зведені з повнотілої, керамічної цегли товщиною 250 мм з монолітним армопоясом. Силовий каркас
перекриття і даху зібраний з будівельного соснового брусу січенням 50х200 мм. Влаштована суцільна дощата підлога перекриття
шпунтованою дошкою. Двері вхідні, залізні, утеплені, МДФ з емітацією натурального шпону. Конкретна модель та колір на вибір клієнта.
Вікна 2-х камерний склопакет, заповнений аргоном з двойним низькоемісійним покриттям і 5-ти камерним ПВХ профілем, колір білий.
Проведена гідроізоляційна підготовка фасадів і даху супердифузійною мембраною. Покриття даху, на вибір клієнта, метало, бітумною
або керамічною черепицею або очеретом. Всі дерев'яні конструкції оброблені антисептиком Titan 2S.

1 291 089,46

Гідроізоляція та утеплення підлоги високоміцним екструдованим пінополістиролом серії Carbon 50мм в два шари. Влаштування теплої
підлоги. Прокладка водопровідних труб. На підлозі влаштована цементна стяжка. Дах утеплений 250 мм, а перекриття 200 мм
екологічною мінеральною ватою без вмісту фенолу (безпечна для здоров'я) і підшити пароізоляцією та гіпсокартоном або вагонкою на
вибір клієнта. Монтаж електричного щитка, та груп запобіжників. Прокладка електричних магістралей в гофрі та установка розподільчих
коробок. Підключення щитка до центральної електромережі. Внутрішні не несучі перегородки гіпсокартонні, ошпакльовані,
звукоізольовані 100 мм екологічною мінеральною ватою без вмісту фенолу (безпечна для здоров'я). Внутрішні стіни та цегляні перегородки
поштукатурені базовим шаром глиняної штукатурки від компанії "Глінко", поверхня готова під фінальне оздоблення. Всі дерев'яні
конструкції оброблені антисептиком Titan 2S.

Фасадні роботи

663 666,69

Фасад оздоблений, на вибір клієнта, скломагнієвим листом або теплоізоляційними плитами STEICO Protect, з нанесенням декоративної
штукатурки "баранець" або планкеном з його фарбуванням лазурю для фасаду з УФ-фільтром. Змонтована водосточна система.
Декоративна підшивка даху зібрана. Цоколь утеплений екструдованим пінополістиролом серії Carbon і поштукатурений. Монолітна,
залізобетонна відмостка навколо будинку, гідроізольована та утеплена екструдованим пінополістиролом серії Carbon. Всі дерев'яні
конструкції оброблені антисептиком Titan 2S.

Транспортні витрати

211 373,01

Витрати на доставку будівельних матеріалів.

Організаційні витрати

86 481,84

Усього

Витрати на організацію будівельного процессу.

4 804 888,47

*Кошторис не включає в себе терасу, балконні перила, внутрішню чистову обробку.
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Орієнтовний графік робіт
Термін,
днів

Етап робіт
Адаптація або розробка індівідуального проекту
Кошторис будівництва з точністю 97%
Календарний план робіт
Підписання договору і оплата

Підготовка

Тижні
37
3
2
2

Домокомплект Виготовлення панелей згідно із затвердженим проєктом
Доставка панелей

35
3

Фундамент

17
2
4
4
4
13
10

Фундаментні роботи
Збір панелей першого поверху
Внутрішні несучі стіни
Перекриття для 1 поверху
Несучі стіни 2 поверху
Збір кроквяної системи даху
Монтаж покрівлі

Коробка

Фасадне оздоблення стін (штукатурка) і диффузійна вітрозахисна мембрана

9

Монтаж вікон, дверей, влаштування суцільної підлоги

9

на цьому етапі можна заморозити проект із закритими вікнами
Внутрішнє оздоблення стін (штукатурка під комунікації)
Розведення електрики, сантехніки, опалення
Фінішна внутрішня штукатурка і оздоблення
Монтаж внутрішніх дверей, декор, меблі
Встановлення сантехніки

Тепловий
контур та
інженерія

3
8
45
5
5

Монтаж вентильованого фасаду, обробка, відкоси
Системи водостоку і відливи

Фасад

8
3

Фінішна зовнішня штукатурка і утеплення цоколю
30

5
днів 196
місяців 7
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Готові
побудувати
його для
Вас

• Цей або інший проект екобудинку з
соломи з унікальним мікрокліматом
усього за 3-5 місяців
• Телефонуйте 096 000 17 30
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