
                                    Послуги парової хімчистки  

№ Види послуг Вартість в грн. 
Хімчистка м’яких меблів (текстильна оббивка) 

1. Дитячого матрацу з однієї/двох сторін(шт.) 100,00/150,00 

2. Односпального матрацу (шт.) 150,00/200,00 

3. Півтораспального матрацу (шт.) 200,00/300,00 

4. Двоспального матрацу (шт.) 250,00/350,00 

5. Матрацу євро (шт.) 300,00/400,00 

6. Кухонного кутка (шт.) 300,00 

7. Дивану (посадочне місце) 140,00 

8. Додаткового спального місця 140,00 

9. М’якого крісла (шт.) 160,00 

10. М’якого розкладного крісла (шт.) 260,00 

11. М’якої/твердої оббивки, за  1 м2 120,00/100,00 
12. Директорського крісла (шт.) 100,00 

13. Міні диванчика (посадочне місце) 100,00 

14. Пуфика (шт.) 80,00-140,00 

15. Більярдних столів, за 1 м2 100,00 

16. Сидіння чи спинки дивану або тахти (посадочне місце) 100,00 

17. Комп’ютерного крісла (шт.) 70,00 

18. Бильця дивану (шт.) 70,00 

19. Офісного крісла (шт.) 60,00 

20. Столового крісла (шт.) 60,00 

21. Кухонної табуретки (шт.) 40,00 

22. Диванних подушок (шт.) від 40,00 

                                Хімчистка м’яких меблів (шкіряна оббивка) 

1. Дивану (посадочне місце) 160,00 

2. М’якого крісла (шт.) 190,00 
3. Кухонного кутка (шт.) 230,00 

4. Директорського крісла (шт.) 120,00 

5. Комп’ютерного крісла (шт.) 100,00 

6. Офісного крісла (шт.) 90,00 

7. Кухонної табуретки (шт.) 50,00 

8. Диванних подушок (шт.) від 50,00 

                                           Хімчистка килимових покриттів 

1. Ковроліну, за1 м2 40,00 
2. Синтетичних чи натуральних килимів, за 1 м2 45,00 

3. Килимів Шаггі, за 1 м2 50,00 

4. Килима площею більше 10 м2 +10% до замовл. 



   При замовленні від 1500 грн. Знижка 10%, за кожну наступну 1000,00 грн. + 1% 

до знижки. Діє індивідуальна система знижок для постійних клієнтів. 

                                                       Додаткові послуги 

1. Видалення неприємного запаху або шерсті +15% до замовл. 

2. Видалення плям та сильного бруднення +10% до замовл. 

3. Ароматизація +10% до замовл. 

4. Вибілювання бахрами, за 1 мп 15,00 

5. Оверлок килима, за 1 мп 35,00 

6. Реставрація (підклейка клеєних килимів), за  1 мп 25,00 

7. Виїзд після 20:00, у неділю та релігійні свята +50% до замовл. 

                                                       Послуги логістики 

1. Виїзд працівників, забір та доставка в межах міста 70,00 

2. Виїзд працівників, забір та доставка за межі міста 15,00 за 1 км. 

Хімчистка дитячих меблів та речей які чистяться на місці  

1. Дитяче автокрісло 150,00 

2. Крісло для годування 120,00 

3. Дитячий манеж 150,00-350,00 

4. Візочок одномісний 150,00 

5. Коляска одномісна 150,00 

6. Люлька  120,00 

7. Каляска одномісна з люлькою 250,00 

8. Візочок двомісний 250,00 

9. Коляска двомісна 250,00 

10. Коляска двомісна з люльками 500,00 

11. Сумки до коляски або візочка 50,00 

12. М’яких іграшок 70,00-400,00 

13. Сумок, чемоданів, валіз 100,00-400,00 

14. Вертикальних жалюзів за 1 мп 12,00 

15. Горизонтальних жалюзів за 1 м2 55,00 

16. Матрацу на крісло гойдалку 150,00 

17. Баранячої шкіри за 1 м2 70,00 

18. Шерстяних пледів за 1 м2 30,00 

19. Пледів за 1 м2 30,00 

20. 
Синтепонових та шерстяних ковдр. 
Односпальна, півтораспальна, двоспальна, євро 

150,00;200,00 
250,00;300,00 

21. Синтепонових подушок 40,00,00-100,00 

22. 
Наматрацника (односпального, півтораспального, 
двоспального, євро) 

150,00;200,00; 
250,00;300,00 

23. Крісла груші 200,00 

24. Карнавальних костюмів 100,00-500,00 



     Професійна парова хімчистка допомагає позбутися не тільки від   плям 

та пилу які так чи інакше накопичуються в м’яких меблях, килимах, матра- 

цах та салонах авто, але і від кліщів які живуть і розмножуються в них. А 

також позбавляє від неприємних запахів та відновлює зовнішній вигляд. 

     Хімчистка виконується професійним обладнанням, а також 

екологічними перевіреними засобами для хімчистки які є 

сертифікованими Держпродспоживслужбою. Досвід, кваліфікованість та 

ввічливість працівників гарантуємо. 

Послуги пов’язані з автомобілями 

1. Переднє сидіння (шт.) 150,00 

2. Переднє двомісне сидіння (шт.) 250,00 

3. Заднє (тримісне) сидіння (шт.) 300,00 

4. Всі сидіння 500,00 

5. Салон легкового (Smart) авто 700,00 

6. Салон легкового авто 1300,00 

7. Салон позашляховика або джипа 1500,00 
8. Салон мінівена 1700,00 

9. Кабіна вантажівки 600,00-1000,00 

10. Підлоги від 300,00 
11. Стелі від 300,00 

12. Панель торпеди 250,00 

13. Багажник 250,00 

14. Автобусне сидіння (шт.) 100,00 

15. Дверна карта (шт.) 80,00 

16. Один елемент підлоги 70,00 

17. Дверна стійка 60,00 

18. Видалення плям 50,00-300,00 

19. Салон з шкіряними сидіннями (+ до сумми хімчистки) +200,00 

20. 
Шкіряні сидіння (+ до сумми хімчистки) 

+50,00/+70,00 
+100,00/+150,00 

21. Велюрові килимки (шт.) 50,00 

22. Прибирання в машині  250,00-500,00 
23. Пилососення машини  150,00-300,00 

24. Забір та доставка авто в межах міста 100,00 

25. Забір та доставка авто за межами міста 20,00 за 1 км. 
26. Видалення неприємного запаху або шерсті +15% до замовл. 

27. Видалення плям та сильного бруднення +10% до замовл. 

28. Ароматизація +10% до замовл. 



                                Послуги прибирання 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

                    

 

          

           

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експрес-прибирання 

      В Експрес-прибирання входить прибирання поверхонь не вище 2-х метрів від підлоги без         

відмивання складних забруднень. 

       ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ВКЛЮЧАЄ: 

      Прибирання кімнат і коридорів, миття підлоги, протирання плінтусів, чищення дзеркала і 

скляних поверхонь, протирання шаф з зовнішньої сторони, прибирання ванної кімнати і туалету. 

Вид послуги Вартість в грн. 

Експрес прибирання (3-5 год.) від 600 грн. 

Генеральне прибирання (до 12 год.) від 25 грн. за 1 м2 

Прибирання після квартирантів (до 12 год.) Від 30 грн. за 1 м2 

Прибирання після ремонту (до 12 год.) від 35 грн. за 1 м2 

Прибирання лише кухні, ванної кімнати чи туалету 
(до 12 год.) 

від 60 грн. за 1 м2 

Підтримуюче прибирання (3-8 год.) від 10 грн. за 1 м2 

Миття витяжки (до 2 год.) від 200 грн. 

Миття духовки всередині (до 2 год.) від 200 грн. 

Миття холодильника всередині (до 2 год.) від 150 грн. 

Миття мікрохвильової печі всередині (до 2 год.) від 100 грн. 

Миття посудомийної машини всередені (до 2 год.) від 75 грн. 

Миття вікон з однієї сторони (до 12 год.) від 25 грн. за 1 м2 

Миття вікон з обох сторін плюс всередині рама       
(до 12 год.) 

від 50 грн. за 1 м2 

Миття вікон після ремонту з однієї сторони 
(до 12 год.) 

від 30 грн. за 1 м2 

Миття вікон після ремонту з обох сторін (до 12 год.) від 60 грн. за 1 м2 

Миття вікон з підтримуючих поверхонь або 
автовишки з однієї сторони(до 12 год.) 

від 50 грн. за 1 м2 

Миття вікон з підтримуючих поверхонь або 
автовишки з обох сторін плюс всередені рама         
(до 12 год.) 

Від 100 грн. за 1 м2 

Миття фасадів (до 12 год.) від 25 грн. за 1 м2 

Чищення міжплиточних швів та плитки від 20 грн. за 1 м2 

Послуги домашньої помічниці  Індивідуальна 



      Миття і дезінфікація унітазу, вологе прибирання підлоги, прибиранняна кухні миття зовні 

плити, стільниці і холодильника, чищення раковини, виніс сміття з відра для сміття, вологе 

прибирання підлоги. 

           Генеральне прибираня 

       У генеральне прибирання квартири входить прибирання та миття всіх поверхонь 

      ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ВКЛЮЧАЄ: 

      Прирання кімнат і коридорів, стін, меблів всередині та зовні, антресолі, побутова техніка,  

суха чистка килимів, дверей, розеток, вологе прибирання приладів опалення. 

      Прирання ванної кімнати і туалету, стін, меблів всередині та зовні, ванни/душу, туалету, 

раковини, дезінфекція сантехніки. 

      Прирання на кухні - миття підлоги, меблів, мікрохвильової печі зовні, плити зовні, 

холодильника зовні, видалення місцевих забруднень, винесення сміття. 

          Прибирання Після Ремонту 

       Прибирання після ремонту включає в себе комплексну чистку і мийку всіх поверхонь за 

допомогою професійної хімії та обладнання. 

      ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ВКЛЮЧАЄ: 

      Прибирання кімнат та коридорів - вологе прибирання підлоги, стін, антресолів, карнизів, 

дверей, батарей, розеток, сухе прибирання настільних світильників, вологе прибирання вільних 

поверхонь підвіконь. 

      Прибирання ванної кімнати і туалету - вологе прибирання з хімією підлоги, стін, меблів 

всередині та зовні, ванни/душу, туалету, раковини, сантехніки. 

      Прибирання на кухні -вологе прибирання з хімічними розчинами підлоги, стін, антресолів, 

карнизів, дверей, батарей, розеток, сухе прибирання світильників, вологе прибирання вільних 

поверхонь підвіконь, винесення сміття. 

            Підтримуюче прибирання ( Щотижневе ) 

        У Підтримуюче (Щотижневе) прибирання входить: сухе, вологе прибирання, натирання усіх 

глянцевих поверхонь. 

      ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ВКЛЮЧАЄ: 

      Прибирання: кімнат, коридору, санвузлу, кухні. Вологе прибирання підлоги, сухе чищення 

килимових покриттів пилососом. 

      Видалення пилу і локальних забруднень з поверхонь столів, шаф, тумбочок, підвіконь, ручок 

дверей, винесення сміття із сміттєвих корзин в сміттєві контейнери. 

      Чищення  стаціонарних попільничок і їх протирання, заміна поліетиленових пакетів в 

сміттєвих корзинах, натирання поліролем меблів, чищення і дезінфекція сан. вузлів, видалення 

пилу з плінтусів, батарей, оргтехніки, а також поверхонь до 2-х метрів заввишки, поліровка 

дзеркал і скляних поверхонь.     
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                                      Послуги вантажних перевезень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Види послуг Вартість в грн. 

До 5 кг. 

1. Білі речі, (за 1 кг.) 20,00  

2. Світлі речі (за 1 кг.) 18,00 

3. Кольорові речі (за 1 кг.) 16,00 

4. Чорні речі, (за 1 кг.) 14,00 

Від 5 кг. 

1. 
 

Білі речі, (за 1 кг.) 19,00 

2. Світлі речі, (за 1 кг.) 17,00 

3. Кольорові речі, (за 1 кг.) 15,00 

4. Чорні речі, (за 1 кг.) 13,00 

Додаткові послуги 

1. Забір та доставка в межах міста 50,00 

2. Забір та доставка за межі міста, (за 1 км.) 10,00 

Перелік послуг Одиниця виміру Вартість в грн. 

  Перевезення вантажу по 
місту вагою до 1 т. 

год. 250,00 

  Перевезення вантажу за 
місто вагою до 1 т. 

км. 20,00 

  Час очікування. год. 100,00 

  Послуги вантажників (на 
одну людину). 

год. 100,00 

  У вартість перевезення входить 10 хв. на завантаження вантажу на 10 хв. на 
розвантаження вантажу. Мінімальне замовлення перевезення 200,00 грн. 



                                             

    

     Заміна орендованих брудозахисних килимів 
      

  

   

 

   

    

 

 

         

 

     Брудозахисні килими - позбавлять приміщення від вологи та    

      бруду який інакше був би внесений в будівлю,  а також    

         прикрасять  вхід в громадські, промислові та торгові об’єкти. 

          Оплата за послуги здійснюється кожної першої заміни місяця    

готівкою або по перерахунку. 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                               
*Ціни актуальні з 01.01.2020 року. 

№ К-сть замін на тиждень Розмір килима Вартість за 4 тижні 

1. 1/2/3 заміни. 0,40*0,60 260 грн./500 грн./     

740 грн. 

2. 1/2/3 заміни. 60*85 см. 327 грн./619 грн./         
911 грн. 

3. 1/2/3 заміни. 85*120 см. 450 грн./830 грн./   
1210 грн. 

4. 1/2/3 заміни. 85*150 см. 530 грн./960 грн./ 
1400 грн. 

5. 1/2/3 заміни. 120*180 см. 710 грн./1300 грн./ 
1870 грн. 

6. 1/2/3 заміни індивідуальний залежить від  
розміру 


