
ЦІНА КОМПЛЕКТУ 12250 *  для сезонного проживання

* з кількістю проживаючих до 2-х 
Септик попереднього очищення "ОСК" 1,5м3 + надбудова на септик Н=0,60м! 12250

2)  Септик та комплектуючі для 2-3 чоловік ППЖ*(Q=0,4-0,6м
3
/сут.) (для дачі)

Септик попереднього очищення "ОСК" 2м3 + корзина! 18500

* для будинків до 60 м2   

* з кількістю проживаючих до 3-х   

* кіл-сть санвузлів до 1   

*  для сезонного проживання  

* Очистка 70%

Надбудова на септик, Н=0,60м. (1шт.) 1500

Фильтрующий материал 600

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 20600

03143, м.Київ, 

вул.Метрологічна,14-б, оф.407

тел:  (044) 222-8966; (099) 299-6191; (068) 299-6191

http://www.osk-ekoline.com.ua

e-mail: domekology@ukr.net

Прайс на комплекти автономної каналізації "ОСК" з ПОЛИМЕРУ LDPE високої щільності                                                                                                                                                                                                    

(Виробництво ТОВ "ДІМ ЕКОЛОГІЇ",  європейська технологія)                                                                                                                                  

ППЖ * - постійно проживаючий житель                                             Прайс від 08.04.2021р.( Ціни вказані в грн!)

Комплектація "септик"  (очистка 60-70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(рекомендується для дачного будинку)

Комплектація Ціна, грн

1) Септик та комплектуючі для 1-2 чоловік ППЖ*(Q=0,2-0,4м
3
/сут.) (для міні дачі) * для міні дачних будинків

Рекомендується:

* для будинків до 70 м2

*  з кількістю проживаючих до 4-х

*  кіл-сть санвузлів до 1

* для сезонного проживання

* Очистка 70%

Фільтруючий матеріал 600

3) Септик та комплектуючі для 3-4 чоловік ППЖ*(Q=0,6-0,9м
3
/сут.) (для дачі)

Септик попереднього очищення "ОСК" 3,2м3 + корзина! 23200

Надбудова на септик,  Н=0,60м. (1шт.) 1500

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 25300



* для постійного проживання

* Очистка 98%

Фільтруючий матеріал 600

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 47100

Фільтруючий матеріал (2 мішки) 1200 * для постійного проживання

Надбудова на септик,  Н=0,60м. (2шт.) 3000

Комплектація "Біо- САД" (очистка 95-98%)                                                                           
(рекомендуєтся для заміського жилого будинку з постійним проживанням)

1) Комплект для 3-4 человік ППЖ*(Q=0,7-0,8 м
3
/сут.) - економ варіант

Септик попереднього очищення "ОСК" 2м3 + корзина! 18500

Септик аеробного доочищення "ОСК" 1,5м3  (САД) + компресор 25000

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 54300 * Очистка 98%

2) Комплект для 4-5 человік ППЖ*(Q=0,9-1м
3
/сут.)  з min дренажем (компактна)

Септик попереднього очищення "ОСК" 2м3 + корзина! 18500

Септик аеробного доочищення "ОСК" 2м3  (САД) + компресор 31600

Надбудова на септик,   Н=0,60м. (2шт.) 3000

* для будинків до 200 м2

* кіл-сть спалень до 3-х

* кіл-сть санвузлів до 2-х

Фільтруючий матеріал  (2 мішки) 1200

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 59000

4) Комплект для 6-8 человік ППЖ*(Q=1,5 м
3
/сут.) з min дренажем (компактна)

Септик попереднього очищення "ОСК" 3,2 м3 + корзина! 23200

3) Комплект для 6-7 человік ППЖ*(Q=1,0-1,2 м3/сут.)  з min дренажем (компактна)

Септик попереднього очищення "ОСК" 3,2 м3 + корзина! 23200 * для будинків до 200 м2

Септик аеробного доочищення "ОСК" 2м
3
 (САД) + компресор 31600 * кіл-сть спалень до 3-х

Надбудова на септик,   Н=0,60м. (2шт.) 3000 * кіл-сть санвузлів до 2-х

Септик аеробного доочищення "ОСК" 3,2 м
3
 (САД) + компресор 37400

 *  для будинків до 300 м2   

*  з кількістю проживаючих до 8   

* кіл-сть спалень до 4-х   

 * кіл-сть санвузлів до 4-х   

* для постійного проживання

 * Очистка 98%   Фільтруючий матеріал  (2 мішки) 1200

Септик аеробного доочищення "ОСК" 3,2 м
3
 (САД) + компресор 37400

Надбудова на септик,   Н=0,60м. (2шт.) 3000

* для будинків до 80 м2   

*  з кількістю проживаючих до 4-х   

* кіл-сть спалень до 2-х   

* кіл-сть санвузлів до 1   

*  для постійного проживання

* Очистка 98%   

Фільтруючий матеріал  (3 мішки) 1800

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 90100

* для будинків до 500 м2   

*  з кількістю проживаючих до 14   

* кіл-сть спалень до 5-ти   

* для постійного проживання   

* Очистка 98%   Надбудова на септик,   Н=0,60м. (3шт.) 4500

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 64800

5)  Комплект для 12-15 чоловік ППЖ*(Q=1,8- 2,2м
3
/сут.) 

Септик попереднього очищення "ОСК" 3,2 м3 + корзина! (2шт) 46400



Компанія "Дім Екології" пропонує на вибір 3 варіанти послуг: 

3) Монтаж "під ключ" (весь комплекс робіт по встановленню системи автономної каналізації).

Фільтруючий матеріал  (4 мішки) 2400

ЦІНА КОМПЛЕКТУ 129600

1) Шеф-монтаж (підготовка робочих креслень та консультація по встановленню інженером)

2) Шеф-монтаж та підключення септиків (підготовка робочих креслень та консультація по встановленню інженером ,  збірка основних 

вузлів системи та трубопроводів)

Септик аеробного доочищення "ОСК" 3,2 м
3
 (САД), (2шт.) 74800

Надбудова на септик,   Н=0,60м. (4шт.) 6000

* для будинків від 500 м2   

* з кількістю проживаючих до 20-

* кіл-сть спалень до 10-ти   

* кіл-сть санвузлів до 8   

*для постійного проживання 

* Очистка 98%   

Будівельно-монтажні роботи, каналізаційні та дренажні труби, будівельні матеріали та техніка, доставка на об`єкт у вартість не включені.

6)  Комплект для 15-18 чоловік ППЖ*(Q<3,6м
3
/сут.)

Септик попереднього очищення "ОСК" 3,2 м
3 

(2шт.) 46400


