
Стандартні холодильники, які не перевищують наступних параметрів: одно або 

двокамерні; висота до 1,80 м; ширина до 0,60 м; глибина до 0,65 м; об’єм до 

360 л; вага до 90 кг.

1050

В пакет послуги “Перевезення холодильника” входить:

- упакування холодильника у пом'якшувач і пакувальну стрічку для уникнення пошкоджень під час 

перевезення;

- упакування скляних деталей та шухляд холодильника у пакувальну стрічку;

- спуск/підйом в сумі до 6-ти поверхів, за кожен наступний поверх доплата 10 грн;

- робота вантажного автомобіля із фіксаторами для вантажу, для безпечного переїзду;

- в салоні вантажного буса або вантажівки може розміститися тільки два пасажири - вантажники;

- холодильник перевозиться вертикально (стоячи), якщо його висота більше ніж 1,80 м, то вартість 

перевезення збільшується на 300 грн так як буде працювати вантажівка із висотою кузова 2,1 м.

Стандартні одно-двоспальні дивани, дивани-книжка 1100

В пакет послуг “Перевезення дивану” входять:

- розбір дивану, при необхідності, на старому місці та збір на новому;

- упакування всіх частин дивану у пом'якшувач і пакувальну стрічку для уникнення пошкоджень під час 

перевезення;

- упакування подушок, м’яких частин та шухляд дивану у пакувальну стрічку для захисту від бруду під час 

перевезення;

- спуск/підйом в сумі до 6-ти поверхів, за кожен наступний поверх доплата 30 грн;

- робота спеціального вантажного автомобіля із ременями для фіксування дивану, для безпечного його 

перевезення;

Стандартні одно-двоспальні ліжка, які розбираються на частини і мають один 

суцільний матрац який знімається.
1480

В пакет послуг “Перевезення ліжка” входять:

- розбір корпусу ліжка на старому місці та збір на новому;

- упакування всіх частин ліжка у пом'якшувач і пакувальну стрічку для уникнення пошкоджень під час 

перевезення;

- упакування матрацу, шухляд ліжка у вантажні одіяла і пакувальну стрічку для захисту від бруду під час 

перевезення;

- спуск/підйом в сумі до 6-ти поверхів, за кожен наступний поверх доплата 30 грн;

- робота спеціального вантажного автомобіля із ременями для фіксування частин ліжка, для безпечного 

його перевезення;

1.4.

1.4.1.

Стандартні піаніно торгових марок:  "Кама" (90 кг), "Акорд" (200 кг), "Зоря" (250 

кг), "Ластівка" (240 кг), "Елегія" (240 кг), "Ноктюрн" (250 кг), "Николай 

Рубинштейн" (210 кг),  "Україна" (260 кг), "Кубань" (260 кг), "Білорусь" (245 кг),  

вагою до 300 кг. Габарити яких не перевищують: висота - 1,10 м ширина - 1,5 м 

глибина - 0,60м.

2130

1.4.2.

Стандартні піаніно торгових марок: "Красный Октябрь" (360 кг), "Красная Заря" 

(360 кг), "Родина" (300 кг), "Бартоломео Кристофори" (350 кг), "Беккер" (350 кг), 

"Бернштейн" (350 кг),  вагою від 300 кг. Габарити яких не перевищують: висота - 

1,30 м ширина - 1,5 м глибина - 0,60 м.

2380

1.4.3.

Піаніно виробництва Нічеччини та Австрії, моделі "August Forster", "Bluthner", 

"Petrof / Weinbach" (330 кг), "Ronisch", "Rosler", "Scholze", "Zimmermann", 

"Wagner", "Geyer".

2570

В пакет послуг “Перевезення піаніно” входять:

- упакування піаніно у вантажні одіяла і пакувальну стрічку для уникнення пошкоджень під час 

перевезення;

- спуск/підйом в сумі до 6-ти поверхів, за кожен наступний поверх доплата 40 грн (вага до 300 кг), 50 грн 

(вага від 300 кг) та 60 грн (іноземного походження);

- робота спеціального вантажного автомобіля із ременями для фіксування вантажу, для безпечного його 

перевезення;

- додатково пропонується послуга налаштування піаніно, вартість 550 грн.

Ціна, грнНазва

Перевезення холодильника (одно або дводверного)

Перевезення роялю

Перевезення піаніно

№пп Опис

Мінімальне 

замовлення, 

грн/год

Прайс-лист на послуги компанії УРА! Переїзд

1.1.

1.2.

Фото

Перевезення ліжка

Перевезення дивану

1. Пакети по перевезенню

1.5.

1.3.



Роялі вагою до 350 кг із габаритами: довжина до 2 м, ширина до 1,5 м. 2780

В пакет послуг “Перевезення роялю” входять:

- упакування роялю у вантажні одіяла і пакувальну стрічку для уникнення пошкоджень під час 

перевезення;

- спуск/підйом в сумі до 6-ти поверхів, за кожен наступний поверх доплата 60 грн;

- робота спеціального вантажного автомобіля із ременями для фіксування вантажу, для безпечного його 

перевезення;

- додатково пропонується послуга налаштування роялю, вартість 550 грн.

1.6.

1.6.1.
Шафа - суцільна конструкція, яка не передбачає розбору.

Габаритні розміри до: висота 2 м, ширина 1,60 м глибина 0,6 м.
1250

1.6.2.
Шафа - суцільна конструкція, яка не передбачає розбору.

Габаритні розміри до: висота 2 м, ширина 2 м глибина 0,6 м.
2020

1.6.3.

Шафа-купе - перевезення не можливо провести у зібраному стані, тому 

проводиться її розбір із подальшим монтажем. Габаритні розміри до: висота 3 

м, ширина 2,5 м, глибина 0,6 м.

2400

Персонал компанії в обов'язки якого входить: пакування, розпакування, 

завантаження та розвантаження речей, меблів, товарів, тощо. Максимальне 

одноразове навантаження на одного вантажника до 60 кг. та максимальний 

одноразовий об’єм який він може перенести до 0,7 м. куб. Робота вантажника 

оплачується погодинно або поденно, в залежності від умов роботи та вимог 

клієнта. Також існує мінімальне замовлення.

130 грн/год

940 грн/день

(день - 8 год)

260 грн/виїзд

(до 2 год роботи)

1. при погодинній роботі, кожну годину 10 хв перерва;

2. при денній роботі (8 год), кожну годину 10 хв перерва, плюс через 4-ри год перерва на обід на 30 хв.

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв в меншу сторону;

4. скасування виклику 50 грн/чол - менше ніж за 1 год до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 1год. 

до початку роботи.

Персонал компанії в обов'язки якого входить: пакування, розпакування речей 

замовника, підготовка меблів (без їх пакування), до виносу з приміщення. 

Максимальне навантаження на одного пакувальника до 20 кг. Робота 

пакувальника оплачується погодинно або поденно, в залежності від умов 

роботи та вимог клієнта. Також існує мінімальне замовлення.

120 грн/год

640 грн/день

(день - 8 год)

240 грн/виїзд

(до 2 год роботи)

1. при погодинній роботі, кожну годину 10 хв перерва;

2. при денній роботі (9 год), кожну годину 10 хв перерва, плюс через 4-ри год перерва на обід на 30хв.

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв в меншу сторону;

4. скасування виклику 50 грн/чол - менше ніж за 1 год до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 1 год 

до початку роботи.

Персонал компанії в обов'язки якого входить: пакування, розпакування, 

завантаження та розвантаження важких речей, меблів, музичних інструментів, 

банкоматів тощо. Максимальне навантаження на одного такелажника до 100 

кг. Робота такелажника оплачується погодинно або поденно, в залежності від 

умов роботи та вимог клієнта. Також існує мінімальне замовлення.

180 грн/год

1290 грн/день

(день - 8 год)

360 грн/виїзд

(до 2 год роботи)

1. при погодинній роботі, кожну годину 10 хв перерва;

2. при денній роботі (8 год), кожну годину 10 хв перерва, плюс через 4-ри год перерва на обід на 30 хв.

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв в меншу сторону;

4. скасування виклику 50 грн/чол - менше ніж за 1 год до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 1 год 

до початку роботи.

В пакет послуги “Перевезення шафи або шафи-купе” входить:

- упакування шафи або частин шафи-купе у пом'якшувач і пакувальну стрічку для уникнення 

пошкоджень під час перевезення;

- демонтаж та монтаж дверей та поличок шафи та шафи-купе;

- упакування скляних деталей та шухляд шафи у пакувальну стрічку;

- спуск/підйом в сумі до 6-ти поверхів, за кожен наступний поверх доплата 30 грн;

- робота вантажного автомобіля із фіксаторами для вантажу, для безпечного переїзду;

- в салоні вантажного буса або вантажівки може розміститися тільки два пасажири - вантажники;

- при дотриманні габаритів шафа перевозиться вертикально в бусі до 1,7 м у вантажівці до 2,30 м;

Перевезення шафи та шафи-купе

2.2.

2.1.

Міні-вен до 1,5 м.куб.

Вантажники

2. Персонал

1.5.

3.1.

3. Транспорт

Такелажники

2.3.

Пакувальники



Габарити: висота - 1,10 м; ширина - 1,00 м; довжина - 1,20 м; 

вантажопідйомність - 650 кг. Можна замовити авто з багажником на даху.

200 грн/год по місту

13 грн/км при виїзді за 

межі міста в одну сторону

400 грн по місту

(до 2 год роботи)

1. під час роботи міні-вена в салон може сісти тільки один пасажир;

2. при виїзді за місто, відстань починає рахуватися при виїзді на об’їзну дорогу та за її межі в одну 

сторону;

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв;

4. скасування виклику 100 грн - менше ніж за 30 хв до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 30 хв до 

початку роботи;

5. В мінімальне замовлення входить перевезення з однієї адреси на іншу адресу в межах міста Львова. 

Кожна наступна адреса оплачується додатково як додаткова година роботи.

Габарити: висота - 1,80 м; ширина - 1,70 м; довжина - 3,50 м; 

вантажопідйомність - 1500 кг.

240 грн/год по місту

14,5 грн/км при виїзді за 

межі міста в одну сторону

480 грн по місту

(до 2 год роботи)

1. під час роботи буса в салон може сісти тільки два пасажира, при умові відсутності вантажників;

2. при виїзді за місто, відстань починає рахуватися при виїзді на об’їзну дорогу та за її межі в одну 

сторону;

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв;

4. скасування виклику 100 грн - менше ніж за 30 хв до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 30 хв до 

початку роботи;

5. В мінімальне замовлення входить перевезення з однієї адреси на іншу адресу в межах міста Львова. 

Кожна наступна адреса оплачується додатково як додаткова година роботи.

Габарити: висота - 2,0 м; ширина - 2,2 м; довжина - 4,0 м; вантажопідйомність - 

2000 кг.

390 грн/год по місту

20 грн/км при виїзді за 

межі міста в одну сторону

780 грн по місту

(до 2 год роботи)

1. під час роботи мікроавтобуса в салон може сісти тільки два пасажира, при умові відсутності 

вантажників;

2. при виїзді за місто, відстань починає рахуватися при виїзді на об’їзну дорогу та за її межі в одну 

сторону;

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв;

5. при роботі вантажівки із гідробортом до години роботи додається 80 грн, тоді вартість години роботи 

470 грн, а мінімальне замовлення 940 грн;

6. скасування виклику 150 грн - менше ніж за 30 хв до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 30 хв до 

початку роботи;

7. В мінімальне замовлення входить перевезення з однієї адреси на іншу адресу в межах міста Львова. 

Кожна наступна адреса оплачується додатково як додаткова година роботи.

Габарити: висота - 2,37 м; ширина - 2,06 м; довжина - 4,95 м; 

вантажопідйомність - 3000 кг.

520 грн/год по місту

28 грн/км при виїзді за 

межі міста в одну сторону

1040 грн по місту

(до 2 год роботи)

1. під час роботи вантажівки в салон може сісти тільки два пасажира, при умові відсутності вантажників;

2. при виїзді за місто, відстань починає рахуватися при виїзді на об’їзну дорогу та за її межі в одну 

сторону;

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв;

4. при роботі вантажівки із гідробортом до години роботи додається 80 грн, тоді вартість години роботи 

600 грн, а мінімальне замовлення 1200 грн.

5. скасування виклику 200 грн - менше ніж за 30 хв до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 30 хв до 

початку роботи;

6. В мінімальне замовлення входить перевезення з однієї адреси на іншу адресу в межах міста Львова. 

Кожна наступна адреса оплачується додатково як додаткова година роботи.

Габарити: висота - 2,30 м; ширина - 2,37 м; довжина - 6,00 м; 

вантажопідйомність - 5000 кг.

720 грн/год по місту

31,5 грн/км при виїзді за 

межі міста в одну сторону

1440 грн по місту

(до 2 год роботи)

1. під час роботи вантажівки в салон може сісти тільки два пасажира, при умові відсутності вантажників;

2. при виїзді за місто, відстань починає рахуватися при виїзді на об’їзну дорогу та за її межі в одну 

сторону;

3. оплата при не повній годині роботи округлюється до кожних 15 хв;

4. при роботі вантажівки із гідробортом до години роботи додається 80 грн, тоді вартість години роботи 

800 грн, а мінімальне замовлення 1600 грн.

5. скасування виклику 200 грн - менше ніж за 30 хв до початку роботи. Безкоштовно більше ніж 30 хв до 

початку роботи;

6. В мінімальне замовлення входить перевезення з однієї адреси на іншу адресу в межах міста Львова. 

Кожна наступна адреса оплачується додатково як додаткова година роботи.

1.

2.

Вантажний бус до 14 м.куб.

Вантажний бус до 10 м.куб.

3.1.

Примітки

При виїзді автомобілів за межі міста Львова, до 5 км додаткова оплата складає 100 грн для міні-вена і вантажного буса до 15 м.куб. і 150 грн більше 15 м.куб.

Вартість замовлення з 22:00 год вечора і до 08:00 год ранку збільшується на 20%, а також додатково оплачуються послуги таксі для вантажників

Вантажівка до 35 м.куб.

Вантажівка до 25 м.куб.

3.2.

3.5.

3.4.

3.3.


