
Септик попередньої очистки,

поліетиленовий,

АСК.УКР (2000л.)

Септик аеробної доочистки,

поліетиленовий,

АСК.УКР (2000л.)

Дренажне поле

з перфорованих труб Ø110мм

Зворотна засипка ємностей

сумішшю піску та цементу.

Подушка дренажного

поля з річкового піску.

Шар щебеню фр.20-40мм

Система очистки стічних вод із поліетиленових септиків. Розрахункова витрата стічних вод 750л./добу.

Рекомендована кількість користувачів - 4 особи.

Розподыльчий колодязь,

поліетиленовий.

Вентиляція, Ø110мм



АСК УКР, м. Київ. тел.: +38-098-80-880-81; +38-066-000-80-81. 

 

Вартість обладнання системи очистки господарсько-побутових стічних вод. 

 

Розрахункова витрата стічних вод 750 літрів/добу (середньодобова норма водовідведення на одну особу 160 літрів/добу), 

рекомендована кількість користувачів 4 особи. 

№ Найменування Кількість Вартість, у.о. 

1 Септик попередньої очистки АСК УКР. 2000л.  1шт від 610 

2 Септик аеробної доочистки АСК УКР. 2000л.  1шт від 902 

3 Надставки для септика 350мм 4шт від 118 

4 Розподільчий колодязь 1шт. від 52 

5 Надставка для розподільчого колодязя 600мм 1шт. від 52 

6 Труби дренажні, L=2000мм 24м.п. від 130 

7 Геотекстиль, 150-200гр/см² 18м.п від 39 

8 Вентиляційний грибок ПВХ/ПП 3шт. від 12 

Всього:            від 1915 у.о. 

У вартість обладнання не входить вартість техніки, механізмів, додаткових матеріалів, їх доставки, доставки обладнання, та вартість робіт по монтажу, що 

необхідні для влаштування системи очистки. Строк виготовлення від 10 робочих днів з моменту передплати. Передплата у розмірі 80%. 

 

 

 

 

 

 



АСК УКР, м. Київ. тел.: +38-098-80-880-81; +38-066-000-80-81. 

 

Кошторис на установку (монтаж) обладнання системи очистки господарсько-побутових стічних вод. 

 

Розрахункова витрата стічних вод 750 літрів/добу (середньодобова норма водовідведення на одну особу 160 літрів/добу), 

рекомендована кількість користувачів 4 особи. 

№ Найменування Вартість, у.о. 

1 Інженерно-технічні роботи від 284 

2 Монтажні роботи від 405 

3 Транспортні витрати та витратні матеріали  від 162 

4 Роботи по монтажу трубопроводів подачі стоків, переливу та відводу. від 7у.о./м.п 
(загальна сума 
вираховується 

по факту) 

5 Техніка та/або механізми (екскаватор) від 217 

6 Додаткові будівельні матеріали  від 810 

7 Система очистки: септик відстійник, септик аеробної очистки, дренажне поле з перфорованих труб від 1915 

 Всього: від 3793 
 

Передплата за роботи 70% в день початку робіт, доплата 30% в день завершення робіт. Передплата за матеріали, техніку та механізми - 100%, щонайменше за три 

робочих дні до початку робіт. Передплата за обладнання щонайменше за десять робочих днів до початку робіт. 

В кошторисі не врахована вартість доставки всіх матеріалів, вартість подачі техніки та механізмів, вивозу залишкового ґрунту. Їх вартість встановлюється на момент 

замовлення (укладання договору) з урахуванням місця розташування ділянки проведення робіт. Наведений кошторис уточняється після обстеження ділянки проведення 

робіт, вивчення геологічних вишукуваннь, генерального плану ділянки.  Додаткові, непередбачені  роботи, що можуть виникнути в ході виконання монтажу 

узгоджуються і оплачуються окремо. Замовник має забезпечити електропостачання та водопостачання ділянки монтажу. 

  


