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ПРАЙС – ЛИСТ ПРОЕКТУВАННЯ

Проектування індивідуальних житлових 
будинків

Ціна Склад проекту

Стадія Ескізний проект (ЕП)

Будинки площею до 100м2 від 120 грн/м2 генеральний план;
Будинки площею до 250м2 від 110 грн/м2 архітектурні рішення.

Будинки площею більше 250м2 від 100 грн/м2
Стадія Робочий проект (РП)
Будинки площею до 100м2 від 220 грн/м2 генеральний план;
Будинки площею до 250м2 від 210 грн/м2 архітектурні рішення;

Будинки площею більше 250м2 від 200 грн/м2 конструктивні рішення.
Ескізний проект + Робочий проект від 250 грн/м2

Інженерний розділ від 200 грн/м2 системи 
електропостачання та 
освітлення; 
системи водопостачання 
та каналізації;
системи вентиляції та 
опалення;
інші розділи по узгодженню 
сторін.

Проектування будівель комерційного 
призначення 

Стадія Ескізний проект (ЕП)
Будівлі площею до 500м2 від 110 грн/м2 генеральний план;
Будівлі площею до 1000м2 від 100 грн/м2 архітектурні рішення.

Будівлі площею більше 1000м2 від 90 грн/м2
Стадія Робочий проект (РП)
Будівлі площею до 500м2 від 200 грн/м2 генеральний план;
Будівлі площею до 1000м2 від 190 грн/м2 архітектурні рішення;

Будівлі площею більше 1000м2 від 180 грн/м2 конструктивні рішення.
Інженерний розділ від 180 грн/м2 системи 

електропостачання та 
освітлення; 
системи водопостачання 
та каналізації;
системи вентиляції та 
опалення;
інші розділи по узгодженню 
сторін.

Проектування промислових будівель 
Згідно з кошторисним розрахунком

Проектування багатоповерхових житлових 
будинків. Дві стадії проектування: Проект (П) 

та Робочий проект (РП)
Будівлі площею до 5000м2 від 100 грн/м2 генеральний план;

Будівлі площею більше 5000м2 від 90 грн/м2 архітектурні рішення;
Будівлі площею до 15000м2 від 80 грн/м2 конструктивні рішення;
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Будівлі площею більше 15000м2 від 70 грн/м2 проект організації робіт;
охорона праці.

Інженерний розділ
Згідно з кошторисним розрахунком

Візуальне технічне обстеження індивідуальних 
житлових будинків

Будинки площею до 100м2 Згідно 
кошторисного 

розрахунку
Будинки площею до 250м2

Будинки площею більше 250м2
Візуальне технічне обстеження будівель 
(приміщень) комерційного призначення

Будівлі площею до 250м2 Згідно 
кошторисного 

розрахунку
Будівлі площею до 500м2

Будівлі площею більше 500м2
Інструментальне технічне обстеження 

індивідуальних житлових будинків
Будинки площею до 100м2 Згідно 

кошторисного 
розрахунку

Будинки площею до 250м2
Будинки площею більше 250м2

Інструментальне технічне обстеження 
будівель (приміщень) комерційного 

призначення
Будівлі площею до 250м2 Згідно 

кошторисного 
розрахунку

Будівлі площею до 500м2
Будівлі площею більше 500м2
Паспорт опорядження фасадів від 100 грн/м2

Дизайн-проект від 15 $/м2
Детальний план території Згідно з 

розрахунком
Авторський нагляд Згідно з 

розрахунком
Технічний нагляд Згідно з 

розрахунком
Кошторис Згідно з 

розрахунком


